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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Steenbergen heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met diverse ontwikkelingen en verwacht 

deze in de toekomst ook te hebben. De gemeenteraadsverkiezingen hebben in het afgelopen jaar tot een nieuw 

college geleid met nieuwe bestuurlijke opgaven (deels extern en deels intern).  

In de externe omgeving wordt onder meer groei verwacht van het woongebied (‘groeipotentie’) en is de 

bereikbaarheid van de gemeente sterk verbeterd (de ‘A4’). Daarnaast voorziet de gemeente meer inzet op 

duurzaamheid en is de energietransitie een belangrijk thema. Andere bestuurlijke opgaven zijn de focus op 

agrofood, arbeidsmigranten, biodiversiteit, economische kracht, erfgoed en cultuur, leefbaarheid en kernen, 

integrale veiligheid en de invoering van de omgevingswet. De gemeente is voornemens een toekomstvisie op te 

stellen (de effecten van de toekomstvisie blijven in dit onderzoek buiten beschouwing). 

Ook in de interne omgeving zit de gemeente Steenbergen niet stil. Bestuurlijke opgaven voor de interne 

organisatie liggen op het gebied van organisatieontwikkeling, dienstverlening en de transformatie sociaal domein. 

Daarnaast hebben diverse onderzoeken bijgedragen aan meer inzicht in de organisatie: benchmark met 

verdiepingsgesprekken, SPP-traject, medewerkersbelevingsonderzoek.  

De ontwikkelingen en bestuurlijke opgaven leiden bij de gemeente tot de vraag wat de bijbehorende 

randvoorwaarden zijn om dit alles mogelijk te maken in de ambtelijke organisatie. 

Hiermee wordt bedoeld wat de ambtelijke organisatie nodig heeft om de basis verder op orde te krijgen en 

huidige ambities (opgavengericht) te kunnen realiseren. Deze randvoorwaarden bestaan onder andere uit: 

• Capaciteit: structureel/incidenteel. 

• Benodigde functies. 

• Inrichting van taken. 

• Kwaliteitsniveau, kennismanagement en lerend vermogen.  

• Werkwijzen, procesmanagement, zicht op prestaties, aansturing en risicobeheersing. 

1.2 Uw vraag 

De gemeente is voornemens in de perspectiefnota voor 2020 een voorstel aan college en raad te doen welke 

randvoorwaarden de komende jaren nodig zijn om de huidige ambities ambtelijk waar te kunnen maken. U heeft 

Berenschot daarbij gevraagd om de reeds in beeld gebrachte randvoorwaarden te toetsen op basis van kennis en 

ervaring.  

Wij hebben uw vraag als volgt vertaald: Ga middels een second opinion op de huidige capaciteit en andere door u in 

beeld gebrachte randvoorwaarden binnen de ambtelijke organisatie van gemeente Steenbergen na hoe deze zich 

verhouden tot de huidige politiek-bestuurlijke ambities.  
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Ons perspectief op de vraagstelling 

• De gemeente heeft afgelopen periode inzichtelijk gemaakt wat de beleidsprioriteiten van raad en college zijn 

en heeft dit vertaald naar ambtelijke opgaven. Deze beleidsprioriteiten zijn weergegeven in de beleidsagenda, 

die in samenspraak met de teammanagers en de portefeuillehouders actueel gehouden wordt. Een logische 

vervolgstap is om hetgeen de organisatie in beeld heeft gebracht met betrekking tot capaciteit (en wat er 

nodig is om de bestuurlijke opgaven te realiseren) te toetsen. Dit levert mogelijk een verschil op tussen 

huidige en gewenste situatie in termen van capaciteit en kwaliteit.  

• Uw wens is om voor de komende jaren (via het proces van de perspectiefnota) in één keer de passende 

capaciteit/budgetten via de raad te organiseren, waarbij bijbehorende keuzeopties aan de raad worden 

voorgelegd.  

• Wij zien voor ons een rol weggelegd om zowel de huidige capaciteit, als de benodigde capaciteit te toetsen. 

Daarnaast kunnen wij toetsen in welke mate de gemeente zowel de externe ontwikkelingen, als interne 

ontwikkelingen en ambities voldoende in beeld heeft en voldoende ’toekomstproof’ is. Het verschil tussen 

‘huidig en gewenst’ wordt daarbij door ons inzichtelijk gemaakt. 

1.3 Aanpak 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag, hebben wij het onderzoek aan de hand van onderstaande 

stappen uitgevoerd. 

  

Bij de documentstudie zijn we uitgegaan van beschikbare documenten van de gemeente Steenbergen, zoals 

eerder uitgevoerde onderzoeken (waaronder het benchmarkonderzoek over begroting 2018), conceptresultaten 

van lopende onderzoeken, werkplannen van de teams, begroting van de gemeente. Het uitgevoerde 

benchmarkonderzoek door Berenschot is niet geactualiseerd van de begroting 2018 naar de begroting 2019. 

Verder hebben we gesprekken gevoerd met portefeuillehouders (bestuurlijk) als gesprekken met de ambtelijke 

organisatie (via gesprekken per domein). De gesprekken met de ambtelijke organisatie zijn met het MT en 

bestuurlijke opgavenregisseurs per domein geweest. Een kanttekening hierbij is dat dit één kant van het verhaal 

laat zien. We hebben namelijk geen gesprekken met medewerkers van de gemeente gevoerd. 

De combinatie van deze stappen hebben geleid tot een overzicht van de bevindingen, welke besproken zijn met 

het DT, MT en bestuurlijke opgavenregisseurs. Op basis hiervan heeft er een aanscherping plaatsgevonden op de 

bevindingen, welke in deze rapportage zijn opgenomen. 
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1.4 Een constatering vooraf 

Onze eerste constatering vooraf is dat er vanuit de gemeente een forse formatieclaim op tafel ligt. Gedurende het 

onderzoek is voor ons duidelijk geworden waar deze behoefte vandaan komt, hoe de organisatie zich heeft 

ontwikkeld en waarom er behoefte is aan forse ontwikkeling. 

De ontwikkelbehoeften zijn begrijpelijk, maar misschien ook (misschien wel te) veelomvattend en hebben in onze 

beleving een breed antwoord op de onderzoeksvraag nodig. Dit betekent dat wij niet overal een eenduidig 

antwoord hebben op iedere te claimen fte. 

1.5 Leeswijzer 

Achtereenvolgens gaan we in dit rapport in op: 

• Een schets van de context waarin gemeente Steenbergen zich tot nu toe ontwikkelt. 

• Inzicht in de randvoorwaarden en de mate waarin die gericht zijn op effectieve organisatieontwikkeling. 

• Domein overstijgende ontwikkelingen met impact op de gehele organisatie. 

• Domein specifieke ontwikkelingen met impact hoofdzakelijk op één domein, onderverdeeld in de domeinen 

Sociaal, Fysiek, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. 

• Mogelijkheden tot anders organiseren 

• Onze conclusies en adviezen. 
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2. Context en randvoorwaarden 

Gemeente Steenbergen werkt sinds korte tijd aan veel ambities en opgaven tegelijkertijd. Ook ligt er een forse 

formatieclaim op tafel. Door het onderzoeken van de context waarbinnen gemeente zich ontwikkelt, is voor ons 

duidelijk geworden waar deze behoefte vandaan komt, hoe de organisatie zich tot nu toe heeft ontwikkeld en wat 

er nog staat te gebeuren. De ontwikkelbehoeften zijn begrijpelijk en tegelijk veelomvattend. In dit hoofdstuk 

geven we dit inzicht en onze reflectie hierop.  

2.1 Context 

In deze paragraaf gaan we in op de context waarbinnen de gemeentelijke organisatie zich tot nu toe heeft 

ontwikkeld. Hierdoor valt te duiden waarom er behoefte is aan verdere organisatieontwikkeling en op welke wijze 

die ontwikkeling op dit moment plaatsvindt.  

2.1.1  Vele ontwikkelingen én ambities in korte tijd  

Gemeente Steenbergen heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk in korte tijd veel doorgemaakt. In slechts een paar 

jaar tijd is de burgemeester, gemeentesecretaris, nagenoeg het voltallige MT en -als gevolg van de verkiezingen- 

de samenstelling van de raad en het college veranderd. Ook is onlangs (voorjaar 2018) een nieuwe 

organisatiestructuur ontworpen, zijn nieuwe functies gecreëerd en bijbehorende mensen aangetrokken, 

waaronder de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening en bestuurlijke opgavenregisseurs. Dit zijn in korte tijd 

forse veranderingen in zowel de ambtelijke als de bestuurlijke top met -zo stellen wij- grote organisatorische 

impact.  

De veranderingen zijn een antwoord op externe en interne ontwikkelingen. Hieronder noemen we enkele van 

deze ontwikkelingen en maatregelen die hierop door de organisatie zijn getroffen. 

Externe ontwikkelingen 

Extern is er de situatie waarin maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een meer verbindende gemeente en 

zijn er meerdere taaie integrale strategische vraagstukken geïdentificeerd, waaronder de energietransitie, de 

transformatie van het sociaal domein en arbeidsmigratie. Die vraagstukken doen zich lokaal én over de 

gemeentegrenzen voor. Dit betekent dat het speelveld van gemeente Steenbergen complexer is geworden, meer 

samenwerking rond vraagstukken vraagt die grensoverschrijdend zijn en meer strategisch vermogen vereisen. De 

vraagstukken kennen ook een veelzijdigheid aan perspectieven en thema’s die integraal verbonden moeten zijn 

om effect te realiseren.  

Interne ontwikkelingen 

Intern, binnen de politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie, speelt onder andere het volgende: 

• De vele personele wisselingen en structuurwijzigingen zoals hierboven geschetst.  

• De sterke behoefte aan andere manieren van werken, waaronder meer zaakgericht werken, integraal werken 

en participatief werken. Het verbinden van opgaven en behoeften in de buitenwereld met de politiek-

bestuurlijke en ambtelijke organisatie.  

- Proces- en zaakgericht; verbinden van de inwonerbehoefte met klantprocessen binnen de ambtelijke 

organisatie werken was in de beleving van gesprekspartners onvoldoende ontwikkeld. Door een van de 

onlangs uitgevoerde onderzoeken (rapportage SPP-traject) is de organisatie als een ‘activiteiten gerichte 

organisatie’ benoemd, anders dan een ketengerichte organisatie die voor veel taken gewenst is.  
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- Participatief werken kent hoge ambities, zo is onder andere te lezen in het coalitieakkoord. Het beeld dat 

ons is geschetst, is dat van een organisatie die tot enkele jaren geleden onvoldoende aansluiting maakte 

met de buitenwereld, terwijl deze buitenwereld zich in rap tempo ontwikkelde. Het beeld van zowel 

meerdere collegeleden als leden van het management is dat werken vanuit de participatiegedachte nog 

veel ontwikkeling moet doormaken.  

- Opgavengericht en integraal werken gaat uit van vraagstukken multidisciplinair inzichtelijk maken en 

vervolgens als zodanig behandelen. Het thema arbeidsmigratie is zo’n vraagstuk waarop inzicht is 

gecreëerd en waarvan de ambitie is om daar vervolgens integrale uitvoering aan te geven op basis van 

integrale kaders. Integraal werken vraagt om goed inzicht wie voor welke taak verantwoordelijk is en hoe 

de processen in de organisatie zijn ingericht. Binnen het kader van de sturingsfilosofie van 

opgavengericht werken, valt de behoefte om meer projectmatig te werken. Dit uit zich in het verder 

professionaliseren van zowel projectmatig als procesmatig werken. De facilitering hiervan is een 

aandachtspunt voor de organisatie. Er heeft onlangs een evaluatie plaatsgevonden van het 

opgavengericht werken, welke als nulmeting dient.  

 

Mindmap thema arbeidsmigratie  

• Veranderingen in rolinvulling en rolopvatting: Het college “functioneerde vroeger als het MT” en “het MT zat 

op de stoel van het college”, zo is ons in veel gesprekken meegegeven. Met als complicerende factor dat het 

MT en ook het college voorheen niet als integrale teams werden ervaren. Als gevolg hiervan vond 

versnippering plaats ten aanzien van opdrachtgeverschap aan en binnen de organisatie. Hoewel wij de 

governance van uw organisatie niet diepgaand hebben onderzocht, zien we dat het nieuwe bestuur en de 

organisatie in relatief korte tijd een beweging maken van vrijheid, brede rolopvatting en eigen 

verantwoordelijkheid naar een situatie met meer overzicht - structuur - rolduidelijkheid - voorspelbaarheid en 

inzicht in prestaties. Een voorbeeld hiervan is het tot voor kort bestaan van 52 budgethouders (dit is ongeveer 

een kwart van alle medewerkers van de gemeente), versnipperd door de organisatie. Het meer centraliseren 

van de budgetten heeft geleid tot meer grip op de financiën en de mogelijkheid om integraal te kunnen 

bekijken hoe geld wordt besteed.  

• Vergaren van inzicht door onderzoek: Eén van de antwoorden van de ontwikkelingen is het vergaren van 

inzicht. Inzicht in ‘hoe de organisatie presteert’ en op welke onderdelen de organisatiekracht versterkt moet 

worden om alle ontwikkelingen aan te kunnen. In een jaar tijd zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het 

gebied van strategische personeelsplanning, medewerker tevredenheid, benchmark, communicatie, 

opgavengericht werken en een nog bestaande behoefte aan onderzoek op het gebied van Informatisering en 
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Automatisering. De vele onderzoeken leiden tot meer kennis op basis waarvan u gerichte ontwikkelkeuzes 

kunt maken.  

2.1.2  Reflectie: Veel tegelijk, veel ambities en hoge verwachtingen 

We zien dat u stevige opgaven en ambities heeft in zowel de externe omgeving als binnen de organisatie. 

Grotendeels zijn die begrijpelijk, de ‘inhaalslag’ die met de organisatie wordt gemaakt, de strategische opgaven 

waarmee u iets wilt en moet en de afspraken uit het coalitieakkoord, waarvoor nog drie jaar rest om deze te 

realiseren. In vergelijking tot diverse andere organisaties waar wij komen, zijn dit stevige opgaven die tegelijkertijd 

spelen. 

We vinden het bewonderingswaardig dat u, ‘terwijl de winkel open is’, zoveel inzicht vergaart en op vele 

onderdelen maatregelen neemt om toekomstbestendig te worden en blijven. We zien bij de gesprekspartners ook 

goede energie en veel ambitie. Het nieuwe management en het nieuwe college hebben veel ambitie en zijn 

vastberaden om de vele plannen te realiseren.  

We zien op basis van het voorgaande ook een aantal stevige aandachtspunten.  

Er wordt gewerkt aan veel tegelijk: aan nieuwe bestuurlijke ambities, interne organisatieontwikkelingen en het 

uitvoeren van de reguliere taken. Een ontwikkelagenda voor meerdere jaren is gedeeltelijk gemaakt. Hieruit blijkt 

dat de ontwikkelingen die er in zijn opgenomen vooral in de komende twee jaar worden uitgevoerd. Een 

typerende uitspraak uit één van de vele gesprekken is: “We willen 7 jaar ontwikkeling in 2 jaar doen”.  

Tijdens dit alles worden dit jaar nieuwe visies en kaders ontwikkeld voor stevige bestuurlijke integrale opgaven. De 

nog te ontwikkelen visies en kaders zullen leiden tot nog meer werk, meer tijd van bestuurders, managers en 

medewerkers. Uw organisatie heeft weliswaar het ‘geluk’ de beschikking te hebben over aanzienlijke (incidentele) 

budgetten om ontwikkelingen mogelijk te maken, maar tijd en adaptievermogen binnen de organisatie lijkt 

beperkt. We zien dit bijvoorbeeld bij de managers die wij spraken. Flexibiliteit in de eigen agenda’s, voldoende tijd 

om aan de ontwikkeling van medewerkers en teams te besteden zijn nu al beperkt en zullen door de nieuwe visies 

en kaders nog meer onder druk komen te staan.  

Ambities en verwachtingen zijn nu al hoog gespannen en de middelen om dit alles te realiseren zijn beperkt. We 

denken een reële kans te zien dat -als gevolg van teveel tegelijk doen- niet alle plannen worden gerealiseerd. 

Hierdoor kan, bij het college, de raad en binnen de organisatie teleurstelling optreden.  

2.2 Inzicht in randvoorwaarden 

In deze paragraaf gaan we in op de mate waarin, afgaand op gesprekken en het bestuderen van documentatie, 

randvoorwaarden aanwezig zijn om ambities te kunnen realiseren.  

Kaders als basis voor capaciteitsplanning 

Een belangrijke voorwaarde waarop wij in dergelijk onderzoek letten, is op basis waarvan er wordt gekozen bij de 

inzet en prioritering van capaciteit en vaardigheden. Idealiter zijn politiek-bestuurlijke doelen en interne 

organisatiedoelen uitgelijnd in een organisatieplan, teamplannen en op functieniveau die -idealiter- onderling 

sterk verbonden zijn.  

De organisatie heeft in onze beleving meer integrale kaders/handvatten nodig om te kunnen prioriteren. Als 

kaders zijn er op dit moment het coalitieakkoord en zijn per team A3-jaarplannen gemaakt. Bij de jaarplannen valt 

op, wetend dat de plannen relatief nieuw zijn, dat deze sterk gericht zijn op de interne organisatieontwikkeling, 

veelal op het eigen team zijn gericht en dat nog een slag gemaakt kan worden in het meer integraal maken van 

deze plannen. Op die manier ontstaat een meer organisatiebreed kader waaraan capaciteitsplanning kan worden 

getoetst.  
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Alternatieve mogelijkheden voor capaciteitsvergroting  

Ons is gevraagd een second opinion te doen op uitgewerkte voorstellen voor capaciteitsuitbreiding. Onze 

overkoepelende bevinding is dat van alle mogelijkheden die bestaan, alleen ‘aan de knop van 

capaciteitsuitbreiding wordt gedraaid’. In nagenoeg geen van de gesprekken (met de portefeuillehouders en 

ambtelijke domeingesprekken) hebben wij voorstellen gehoord om taken te laten vallen of te verminderen, 

kwaliteitsniveaus terug te schroeven, ambities in tijd op te schuiven of werkzaamheden anders in te richten, 

waardoor tijd vrij komt. Wel is de behoefte in enkele gesprekken aan bod gekomen om ambities meer in tijd te 

spreiden.  

Aan welke knoppen kun je draaien?  

Meer formatie (en juist op onderdelen minder formatie?) 

De termijn waarop ambities worden gerealiseerd 

Taken niet meer doen (nee-zeggen), anders doen of laten doen 

Taken anders doen (om ruimte te creëren) 

Kwaliteitsverwachtingen bijstellen 

Inzicht in werkvoorraad, tijdbesteding en randvoorwaarden 

Het valt ons op dat er binnen de organisatie beperkt inzicht is in de opbouw van taken en werkvoorraad. De 

onderbouwing van gewenste functie-uitbreiding mist bijvoorbeeld veelal de cijfermatige onderbouwing waaruit 

duidelijk navolgbaar is dat het uitbreiden van formatie noodzakelijk is. Voor ons (als onderzoekers) en voor de 

geldverstrekker (college of raad) is het daardoor lastig om te beoordelen of meer formatie dé oplossing is en 

hoeveel extra formatie nodig is. Hoewel op onderdelen aanwezig zien we over het geheel genomen dat meer 

inzicht in het takenpakket (wettelijk, ambitie, overig regulier), feitelijke tijdbesteding en de beschikbare tijd van 

medewerkers kan leiden tot beter inzicht in het prioriteren van die tijd.  

Hierdoor wordt, zoals nu in feite gebeurt met de uitbreiding van taken, het meer mogelijk om de onderbouwing 

van uitbreidingsvoorstellen of in geval van reguliere nieuwe taken te verstevigen. Het maakt ook meer inzichtelijk 

wat ambtelijk mogelijk is. In geval nieuwe (bestuurlijke) behoeften leiden tot teveel werk, kunnen heel gericht 

keuze-opties worden uitgewerkt en onderbouwd. Een uitwerking van consequenties bij het aannemen van nieuw 

werk en de mogelijkheden waaruit kan worden gekozen.  

Governance en sturing  

Het samenspel in de aansturing tussen MT, directie, bestuurlijke opgavenregisseurs en college geeft ons een 

diffuus beeld. In de Organisatieregeling (2008) zijn taken weliswaar formeel vastgelegd, maar in de uitvoering in 

de praktijk vragen wij ons af: hoe verhouden de actoren en gremia zich tot elkaar? Wie is waarvoor 

verantwoordelijk en wie prioriteert en beslist op basis van wat? We zijn in dit kader specifiek benieuwd hoe 

teammanagers zich verhouden tot de directie en ook wat de verantwoordelijkheid en bevoegdheid is van 

bestuurlijke opgavenregisseurs. Deze functie lijkt goed te werken om bestuurlijke opgaven en ambtelijke 

organisatie integraal te verbinden, maar we zien niet goed hoe bijvoorbeeld besluitvorming is georganiseerd. 

Bepaalt een wethouder bijvoorbeeld samen met de bestuurlijke opgavenregisseur prioriteiten, is dat het MT, de 

directie of anders? Volgens de organisatieregeling heeft het MT bijvoorbeeld formeel geen rol in de 

besluitvorming over bestuurlijke opgaven, maar levert wel de menskracht om de opgaven te realiseren. En wat is 

de escalatieroute indien opgavenregisseur en teammanager samen niet tot oplossingen kunnen komen? Dit gaat 

dan met name over hoe de beschikbare capaciteit ingezet wordt op reguliere taken, ambities en 

organisatieontwikkeling en de balans hiertussen. 
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Uit het duidingsgesprek met DT, MT en bestuurlijke opgavenregisseurs kwam naar voren dat de lijnen theoretisch 

helder zijn, maar in de praktijk vaak minder helder is.  

Rollen volgens Organisatieplan 2018 

• De regisseur is ‘de ambtenaar die als gemandateerd ambtelijke opdrachtgever is belast met de aansturing van 

en regie op de bestuurlijke opgaven’. De rol betreft onder meer advisering van college en gemeentesecretaris / 

algemeen directeur bij de totstandkoming en vertaling in een plan met benodigde randvoorwaarden van de 

bestuurlijke opgaven.  

• De gemeentesecretaris / algemeen directeur is onder meer eindverantwoordelijk voor de taken van de 

regisseur, ‘geeft leiding aan de directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening en medewerkers van het team 

Bestuurs- en concernondersteuning’…’de ontwikkeling en kwaliteit van het management en de organisatie’…’is 

masterbudgethouder voor alle budgetten uit de gemeentebegroting (met uitzondering van die van de raad)’. 

• De directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening is volgens de organisatieregeling (2018) ‘voorzitter van het 

managementteam en uit dien hoofde verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling, -advisering, -

voorbereiding en -realisatie binnen de door de bestuursorganen en gemeentesecretaris / algemeen directeur 

vastgestelde kaders’. 

• Het directieteam wordt gevorm door de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de directeur 

Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Het directieteam is ‘binnen de richtlijnen van het college verantwoordelijk 

voor de totstandkoming en implementatie van het concernbeleid, de uitvoeringsagenda organisatieontwikkeling 

en jaarplan van de organisatie’…’Binnen het directieteam vindt besluitvorming plaats over de inzet van 

capaciteit en middelen vanuit de werkorganisatie ten behoeve van de bestuurlijke opgaven’. 

• Het managementteam bestaat primair uit de directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening en de teammanagers 

en fungeert als advies- en afstemmingsplatform op organisatieniveau. Het managementteam is geen 

besluitvormend orgaan.    

Organisatie- en medewerkerontwikkeling 

Idealiter passen organisatiedoelen en ontwikkeldoelen van medewerkers goed bij elkaar. Wanneer organisatie-

doelen wijzigen, en dat is in Steenbergen sterk het geval, heeft dit automatisch invloed op de ontwikkeling van 

medewerkers. Aan hen worden immers nieuwe taken, andere vaardigheden en andere manieren van werken 

gevraagd. De gemeente Steenbergen heeft te maken met het ‘schakelvermogen’ van de medewerkers. Dit heeft te 

maken met de mate waarin de medewerkers mee kunnen in de ontwikkelingen en de competenties die dit van 

hen vraagt. Het beeld dat bij ons is geschetst in gesprekken, is dat een deel van de medewerker op dit moment 

niet het profiel heeft dat past bij de nieuwe ontwikkelingen.  

In onze beleving ligt hier een stevige opgave voor managers en HR-adviseurs, zowel gericht op het realiseren van 

organisatiedoelen als tegelijk het vermogen om de ontwikkeling van medewerkers te faciliteren.  

Onze hypothese is - het is aan u om deze in praktijk te toetsen - dat de vele veranderingen voor sommige 

medewerkers hebben geleid tot onzekere situaties. Dit heeft mogelijk het gevoel gegeven aan de medewerkers 

dat zij het werk jarenlang niet goed zouden hebben gedaan. Dit is in tegenspraak met de goede beoordelingen 

die zijn afgegeven. Dit is niet het geval, maar heeft te maken met de normen ten aanzien van werk die in korte 

termijn zijn veranderd. Dit vergt een duidelijke toelichting en een eenduidig verhaal vanuit het management 

richting de medewerkers. 

Managers zijn veel betrokken bij de ambities en organisatieontwikkeling van de gemeente en zijn daardoor 

drukbezet. Medewerkers die veel ontwikkelacties op zich nemen, kunnen overbelast raken wanneer te lang teveel 

werk wordt gedaan en anderen binnen de organisatie het tempo niet kunnen bijbenen. Gevolg kan dan zijn dat zo 

iemand uitvalt of vertrekt. De ambities en organisatieontwikkeling lijkt op dit moment door een beperkt aantal 

schouders te worden gedragen. Het zijn wellicht heel waardevolle, maar tegelijk ook kwetsbare functies.  
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Er wordt ervaren dat het MT de eigen medewerkers onvoldoende kent door de vele ambities, ontwikkelingen en 

drukke agenda’s, waardoor er vaak extern mensen gezocht worden voor projecten. De wens bestaat om eerst 

intern te werven bij nieuwe projecten (en ook te weten wie dit zou kunnen oppakken), voordat er extern gekeken 

wordt. Extern zou ingezet moeten worden voor de reguliere taken. Zo blijft het takenpakket van de medewerkers 

van de gemeente uitdagend en krijgt men intern ook kansen. Dit is één van de doelen van de Strategische 

Personeelsplanning, zoals in de desbetreffende rapportage staat (onderzoek uitgevoerd door de gemeente 

Steenbergen). 

Bedrijfsvoering maakt ontwikkeling mogelijk 

Binnen de bedrijfsvoering worden grote stappen gezet om verder te professionaliseren. De transformatie die 

gaande is, is van een op beheer en uitvoering gerichte ondersteuning van de organisatie naar meer ketengerichte 

en integrale ondersteuning en advisering vanuit financiën, I&A, juridische zaken, communicatie en P&O.  

HR-advisering is in onze beleving een zeer nodige vaardigheid waarop wij stevig zouden inzetten ter versterking 

van het potentieel bij medewerkers, ter ontlasting van de managers. Een beeld dat ons in meerdere gesprekken is 

geschetst, is dat P&O vooral op de ‘P’ was gericht en vooral operationeel van aard was.  

In een gesprek met het management is aangegeven dat de organisatie verder kan ontwikkelen, wanneer een 

transformatiebudget wordt georganiseerd om de organisatieontwikkeling binnen de bedrijfsvoering te kunnen 

bekostigen en daarin flexibel te kunnen handelen. Voor het sociaal domein geldt, zo is de beleving, dat verdere 

transformatie kan plaatsvinden, wanneer wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van de bedrijfsvoeringdisciplines.  

Er lijkt veel te winnen op het gebied van standaardisatie van processen, hoewel niet diepgaand onderzocht, en 

projectgerichte aanpak van werkzaamheden. Een van de genoemde suggesties is die van meer projectmatig 

werken. Als werkwijze en ook door het eventueel creëren van organisatiebrede projectfuncties.  

Daarnaast is het zinvol voor de organisatie om te zorgen dat de organisatie in balans is qua formatie/kosten in het 

primaire proces met de formatie/kosten voor de overhead. Onze benchmarkgegevens geven een indicatie hoeveel 

procent van de totale formatie ingezet wordt op de overheadtaken. Uiteraard betreft dit een gemiddelde en dient 

er altijd gekeken te worden naar de eigen situatie om de inzet op de ondersteunende diensten te bepalen. 

Regio  

Op taakniveau wordt op dit moment bepaald of er lokaal dan wel regionaal wordt samengewerkt. We zijn op zoek 

naar wat de organisatiekoers in de regio is en wat de leidende uitgangspunten hierbij zijn. In een gesprek met het 

management bleek dat een overkoepelend gesprek hierover nog niet is gevoerd. We zien kansen om een meer 

organisatiebreed kader te ontwikkelen op basis waarvan bewust wordt bepaald of taken zelf worden uitgevoerd, 

worden uitbesteed of samen worden uitgevoerd. Daarbij zijn we benieuwd wat buurgemeenten en partners te 

bieden hebben aan gemeente Steenbergen en vice versa. Dit om te verkennen of partners kunnen helpen met het 

realiseren van ambities.  
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3. Bevindingen domeinoverstijgend 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen en trends welke wij op de gemeente Steenbergen zien afkomen 

en welke domeinoverstijgende impact hebben op de organisatie. We hebben deze ontwikkelingen in een 

kwadrant ‘geplot’ op basis van twee kenmerken: (1) In welke mate is de ontwikkeling specifiek voor de gemeente 

Steenbergen, dan wel landelijk? en (2) Heeft de ontwikkeling op korte of lange termijn impact? Daarnaast geven 

we aan wat het gevolg van de ontwikkeling is voor de formatie. De opties die we hiervoor uitwerkten zijn de 

volgende: meer formatie, andere formatie, meer en andere formatie, geen directe gevolgen voor de formatie.  

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende paragraaf hebben we aangegeven welke formatie-

uitbreidingen door de gemeente Steenbergen worden gevraagd. Vervolgens hebben we de ontwikkelingen in een 

kwadrant weergegeven. In de daaropvolgende paragraaf worden alle ontwikkelingen nader toegelicht. 

3.1 Formatieclaim  

In onderstaand overzicht zijn we uitgegaan van de gevraagde formatie vanuit de gemeente Steenbergen (incl. de 

genoemde onderbouwing vanuit de gemeente). In de laatste kolom geven wij aan of wij deze uitbreiding 

aannemelijk, niet aannemelijk of niet te beoordelen vinden.  

• Bij ‘aannemelijk’ kunnen wij de uitbreiding die gevraagd wordt voorstellen, aan de hand van de ambities, het 

benchmarkonderzoek over begroting 2018 en de redeneerlijnen die gehanteerd worden in de onderbouwing. 

Het kan overigens wel het geval zijn, dat de onderbouwing in aantal fte beperkt aanwezig is, maar dat we het 

toch aannemelijk vinden dat er uitbreiding gewenst is. De vraag zit dan vooral op het feit of het genoemde 

aantal fte daadwerkelijk nodig is, of dat dit met minder formatie kan.  

• Bij ‘niet aannemelijk’ is op basis van de documenten, gesprekken en het benchmarkonderzoek, geconstateerd 

dat het vanuit ons niet aannemelijk is dat deze formatie-uitbreiding gedaan moet worden.  

• Op het moment dat er ‘niet te beoordelen’ staat, kan dit zijn dat deze formatie-uitbreiding niet is besproken 

in de gesprekken, dan wel onvoldoende onderbouwing (bijvoorbeeld de onderbouwing van de werklast) 

aanwezig is om een second opinion op te kunnen doen.  

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Structureel 

beleidsmedewerker 

leefbaarheid en 

kernen 

1,0  Huidige kwartiermaker is 

voor 0,67 fte beschikbaar, 

dat blijkt ontoereikend te 

zijn met de huidige ambities. 

Extra capaciteit nodig om 

kerngericht werken goed 

neer te zetten 

Aannemelijk Ambities 

Projectleider 2,0 Projectleidingscapaciteit 

nodig om de filosofie van 

opgavengericht werken te 

kunnen uitvoeren 

Niet te beoordelen, 

onderbouwing 

ontbreekt 

Organisatieontwikkeling 

Projectondersteuner 1,5 Ook projectondersteuning 

nodig bij het oppakken van 

projecten 

Niet te beoordelen, 

onderbouwing 

ontbreekt 

Organisatieontwikkeling 

Medewerker griffier 0,6 Uitbreiding nodig voor 

goede dienstverlening 

richting raad 

Deels aannemelijk Ambities 
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3.2 Overzicht ontwikkelingen 

 

3.3 Toelichting per ontwikkeling 

3.3.1  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op korte termijn 

Regio 

De gemeente werkt momenteel op diverse terreinen samen. Een voorbeeld hiervan is in het Sociaal Domein, waar 

de gemeente met andere Brabantse Wal gemeenten samenwerkt. Daarnaast wordt onderzocht of de gemeente 

kan gaan samenwerken op het gebied van automatisering (door uitbesteding van deze taak) en mogelijk op het 

gebied van personeelszaken. 

Het is ons echter niet goed duidelijk op basis van welke afwegingen de gemeente samenwerkt in de regio. Het 

lijkt er op dat de regiokeuze soms afhangt van specifieke thema’s en individuele voorkeuren anders dan een 

organisatiebrede bewuste afweging. Er is in het management wel een uitgangspunt dat samenwerken vooral 

vanuit de kracht van de gemeente uit moet gaan en niet vanuit zwakte. Tegelijkertijd kan samenwerking ook 

versterkend werken voor beide partijen, wanneer zij daar aanvankelijk niet sterk in zijn (of bijvoorbeeld vanuit 

kwetsbaarheid van de functies). 

Zolang er geen duidelijk beeld is over deze visie, bestaat het risico dat er een lappendeken van 

samenwerkingsinitiatieven ontstaat, waar de gemeente onvoldoende grip op heeft. Het is dan ook noodzakelijk 

dat de gemeente bepaalt wat de visie is op samenwerken in de regio. Vanuit de eigen kracht en vanuit de zwaktes, 

daar waar de regio gemeente Steenbergen wellicht iets te bieden heeft. In deze discussie dient ook meegenomen 

te worden welke taken de gemeente uit wil besteden, welke taken zij zelf wil blijven doen en op welke taken zij wil 

samenwerken met (omliggende) gemeenten.  

Deze discussie over samenwerken speelt zich op alle terreinen van de organisatie af. Dit speelt zowel in de 

primaire taken van de gemeente (zoals het sociaal domein), maar ook op de ondersteunende taken (personeel- en 
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salarisadministratie, automatisering). In de ondersteunende taken speelt ook mee dat er hier een aantal kwetsbare 

functies zijn, zonder dat er vervanging in de eigen organisatie aanwezig is. 

Wat ons betreft heeft deze visie op dit moment geen directe impact op de formatie. Dit hangt namelijk samen 

met nog te maken afwegingen/keuzes die op termijn (en door deze keuzes) wel impact zullen hebben. 

Participatie 

De gemeente Steenbergen heeft de wens om via participatie inwoners en organisaties te betrekken bij 

beleidsontwikkeling en -uitvoering. Dit vraagt een andere manier van werken en andere vaardigheden ten 

opzichte van hoe de gemeente voorheen werkte. Over het algemeen vraagt participatie (burger- of 

overheidsparticipatie) vooral een andere manier van werken én leidt het meer ‘ophalen’ van vragen tot meer werk. 

We krijgen op basis van het onderzoek de indruk dat participatie vooralsnog vooral bij enkele medewerkers is 

belegd (zoals kerncoördinatoren) en zien ook dat deze manier van werken verondersteld wordt om van vele 

functies deel uit te maken (bijvoorbeeld beleidsadviseurs), maar nog niet op het gewenste niveau zijn. 

Ontwikkeling is in gang gezet.  

We vragen ons af in hoeverre de organisatie volledig op participatie is ingericht. Bij het actiever inzetten van 

participatie dient niet alleen gekeken te worden naar de inhoudelijke kant (bijvoorbeeld het begeleiden van een 

proces rondom bestemmingsplannen door beleidsadviseurs), maar heeft ook een impact op de ondersteuning 

van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunende ICT, communicatie, juridische kennis en facilitaire 

zaken, zoals wanneer inwonerbijeenkomsten vaker op het gemeentekantoor plaatsvinden en worden ondersteund 

door de inzet van gastvrouwen.  

Er wordt momenteel geen extra formatie gevraagd rondom participatie en vraagt het vooralsnog een andere 

manier van werken. 

Kerngericht werken 

Meer kerngericht werken raakt aan de bestuurlijke opgave ‘Leefbaarheid en Kernen’ en kan als een vorm  van 

participatie worden gezien.  

Vanuit de organisatie worden vijf kerncoördinatoren benoemd (als pilot), die twee uur per week tijd krijgen voor 

de taken zoals die hierna zijn afgebeeld. Wat ons betreft is dit een mooie manier om zowel buiten als binnen 

synchroon te werken. De kerncoördinator brengt immers de buitenwereld mee naar binnen en vice versa. Wel 

krijgen wij de indruk dat er onvoldoende zicht is op de impact van wat deze vijf maal twee uur per week teweeg 

brengt. Onze verwachting is dat hier meer werk in zit dan dat er nu tijd voor gereserveerd is. Deze tijd zit niet 

alleen bij de kerncoördinatoren, maar vooral bij de rest van de organisatie. Inzet van de kerncoördinatoren van 

twee uur per week, leidt vermoedelijk tot meer vragen aan en verwachtingen van de gemeente. Deze vragen 

dienen wel opgepakt te worden door de organisatie en behandeld te worden, ook om verwachtingen waar te 

maken. 

Daarnaast is voor ons nog onduidelijk hoe de kerncoördinatoren en de reeds bestaande wijkteams in het fysieke 

zich tot elkaar verhouden. Ook is er mogelijk sprake van wijkteams in het sociaal domein, waar van aangegeven 

wordt dat dit er nog niet is.  

Het kerngericht werken vraagt wat ons betreft een goede invulling van wat er precies van wie verwacht wordt en 

welke tijd hiermee gemoeid is, voordat er een uitbreiding op de formatie wordt gedaan. Dit is inclusief het 

doordenken van wanneer de pilot is afgerond: 

• Wanneer wordt de pilot als succesvol beschouwd.  

• Op welk moment de pilot, met bijbehorende randvoorwaarden, over gaat tot de reguliere manier van werken.  
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Een memo is opgesteld waarin de doelen van kerngericht werken staan beschreven. Het memo wordt momenteel 

verwerkt in een bestuurlijke opgave. 

 

3.3.2  Generieke ontwikkeling op korte termijn 

Omgevingswet  

Een belangrijke landelijke ontwikkeling betreft de invoering van de Omgevingswet, verwacht in 2021, en daarbij 

tegelijkertijd aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  

Waar momenteel vooral toetsen aan kaders leidend zijn in de manier van werken binnen gemeente Steenbergen, 

wordt ‘straks’ een meedenkende en adviserende rol richting inwoners en organisaties verwacht. Deze verandering 

vraagt om een aantal acties:  

• Opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan en het aanpassen van werkprocessen. Dit vergt nog veel 

actie op korte termijn!! Een politieke keuze die hierbij gemaakt moet worden is in welke mate de zogeheten 

overgangsperiode wordt benut. Een stevig aandachtspunt is de vraag wie al deze voorbereidingen overdenkt, 

integraal verbindt en uitvoert, zodanig dat de organisatie klaar is voor de nieuwe regelgeving. De nog op te 

stellen Toekomstvisie in 2019 kan met een slimme aanpak een goede basis zijn voor de Omgevingswet. 

• Een andere manier van werken. Andere formatie in termen van vaardigheden en competenties van 

medewerkers, mede afhankelijk van te maken keuzes horend bij het hierboven genoemde punt.  

• De Omgevingswet raakt sterk aan de thema’s duurzaamheid, klimaat, circulaire economie et cetera. Het is 

zeer van belang om hier een goede verbinding mee te maken. Een goed voorbeeld hiervan is het thema 

arbeidsmigratie, waarbinnen de verbindingen met betrokken thema’s gekoppeld zijn aan het overkoepelende 

thema. Ook is er raakvlak met het sociaal domein, denk bijvoorbeeld aan speeltuinen, gezondheid, recreatie 

et cetera. Het is daarmee een organisatiebreed vraagstuk.  

• Op het gebied van het DSO worden op dit moment nog geen voorbereidingen getroffen. Wel wordt een 

impactanalyse DSO in 2019 uitgevoerd. DSO vergt dat ICT-systemen op orde zijn, nodig voor de aansluiting 

op andere manieren van werken. Hier wordt ook de link gelegd met zaakgericht werken. Zaakgericht werken 

is namelijk een vereiste in het kader van de Omgevingswet. Het college heeft reeds besloten dat de ICT 

uitbesteed gaat worden naar een regionaal samenwerkingsverband, de raad moet hier nog wel mee 

instemmen. In relatie tot de Omgevingswet wordt met de gemeenten van de Brabantse Wal afstemming 

gezocht voor de applicatie VTH, dat als zaakgericht systeem ingericht kan worden. 
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De taken die voortkomen uit de omgevingswet hebben vooral impact op de manier van werken van de 

medewerkers die met bestemmingsplannen en vergunningverlening van doen hebben. Dit maakt dat de 

ontwikkeling voor nu is ‘gelabeld’ als ‘andere formatie’ nodig. Echter hebben we ook gezien dat de invulling van 

deze opgave momenteel kwetsbaar is. Er lijkt namelijk één iemand, de bestuurlijke opgavenregisseur, die de 

volledige ontwikkeling van omgevingswet en aanverwante regelgeving en verandering integraal verbindt (wat 

gebeurt er als hij zou vertrekken? Wat gebeurt er als hij uitvalt, omdat hij ook andere stevige integrale thema’s 

trekt?) en medewerkers in het fysieke domein besteden op dit moment niet veel tijd aan de voorbereidingen.  

Vergrijzing/ontgroening  

De gemeente Steenbergen heeft, net als diverse andere gemeenten, te maken met vergrijzing en ontgroening. 

Deze ontwikkeling heeft impact op de samenstelling van de bevolking en raakt daarmee ook aan vraagstukken in 

relatie tot zorgverlening (WMO), maar ook aan de behoefte van woningen en leefomgeving, evenals de manier 

van communiceren met de inwoners. De vergrijzing is niet iets van de toekomst, het vindt op dit moment al 

plaats. 

Vanuit het sociaal domein wordt aangegeven hier aandacht voor te hebben. Het heeft voor nu geen directe 

impact op de formatie, maar zal naar verwachting steeds meer impact op taken door de gehele organisatie 

hebben.  

3.3.3  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op lange termijn 

Bestuurlijke opgaven (ook impact op korte termijn) 

Een van onze belangrijkste bevindingen heeft betrekking op de bestuurlijke opgaven. Het college heeft diverse 

bestuurlijke opgaven vastgesteld. Van deze opgaven zijn er vier (arbeidsmigratie, toekomstvisie, leefbaarheid en 

kernen en transformatie sociaal domein) nader uitgewerkt en van de overige is grotendeels nog niet bekend hoe 

deze vormgegeven gaan worden en wat de impact daarvan gaat zijn op de organisatie, zoals in termen van 

capaciteit. We voorzien daarom nieuwe formatieve wijzigingen op korte en middellange termijn, wanneer de 

gemeente ook de zes andere bestuurlijke opgaven gerealiseerd wil krijgen.  

Groei Steenbergen 

Gemeente Steenbergen groeit en zou volgens het coalitieakkoord ook moeten groeien. Onder andere met meer 

gezinnen die mede door de aansluiting op de A4 betere bereikbaarheid met de omgeving hebben. Daarnaast 

heeft ook het Agro Food Cluster (AFC) groeipotentieel (bedrijventerrein met kassen). De impact van de 

groeibehoefte lijkt meer aandacht te vergen dan op dit moment het geval is. De bestuurlijke afspraak is meer 

woningen te gaan bouwen. Er wordt nu uitgegaan van 100 woningen per jaar.  

Er lijkt echter nog onvoldoende inzicht te zijn in wat dit vraagt aan ambtelijke capaciteit in het opstellen/ 

aanpassen van bestemmingsplannen, de vergunningverlening en het toezicht daarop. Daarnaast heeft de 

uitbreiding van de gemeente impact op de gehele keten rondom het beheer en onderhoud van de wijken. Dit 

vraagt stedenbouwkundige competenties die momenteel beperkt aanwezig zijn binnen de vaste formatie. Daar 

waar strategische ontwikkeling plaatsvindt (door beleidsadviseurs), zal op een gegeven moment beheer van 

wegen, riolering, voorzieningen et cetera worden vormgeven (door medewerkers uit een ander team dan de 

adviseurs) en uitvoering plaatsvinden (door de buitendienst). De impact van groei op de gehele keten wordt op 

dit moment, zo blijkt uit gesprekken, nog niet voldoende doordacht. Dit kan betekenen dat de buitendienst, de 

laatste in de keten, straks onvoldoende mankracht heeft om de wijkuitbreidingen te beheren en onderhouden als 

gevolg van onvoldoende financiële doorvertaling van areaaluitbreiding. Tevens dient nagedacht te worden hoe 

deze nieuwe wijk vorm krijgt met betrekking tot (sport)verenigingen, impact van de aantallen op bijvoorbeeld 

WMO/jeugd.  
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Uit de benchmarkvergelijking over begroting 2018 blijkt dat de gemeente momenteel minder formatie inzet op de 

taak rondom Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting. Dit gaat met name over bestemmingsplannen. Wel 

zijn de kosten in verhouding tot de werklast die de gemeente op dat moment kende. De verwachting vanuit de 

gemeente is dat de werklast in de komende jaren toe gaat nemen.  

Ofwel: groei van de gemeente in aantallen leidt op diverse plaatsen in de organisatie tot meer regulier werk waar 

rekening mee gehouden moet worden. Dit regulier werk zit niet alleen in de fysieke hoek, maar bijvoorbeeld ook 

op het gebied van burgerzaken. 

Zaakgericht werken 

De gemeente heeft de wens om (meer) zaakgericht te werken. Dit zou onder andere moeten leiden tot een 

systeem waarin voor inwoners/organisaties is te volgen wat de status is van vragen, meldingen en aanvragen. Dit 

is een ambitie die vooral aan de ambtelijke kant van de organisatie aanwezig is, maar is tegelijkertijd een vereiste 

in het kader van de omgevingswet. In relatie tot de Omgevingswet wordt met de gemeenten van de Brabantse 

Wal afstemming gezocht voor de applicatie VTH, dat als zaakgericht systeem ingericht kan worden. 

Op dit moment lijkt nog onvoldoende gedefinieerd hoe de gemeente vorm wil geven aan zaakgericht werken, en 

is vooralsnog geclassificeerd als een ontwikkeling die geen directe impact op de formatie, maar wel flinke impact 

op werkwijzen heeft. Deze ontwikkeling dient nader verkend te worden om inzichtelijk te maken wat de impact op 

de formatie is, waarbij het raadzaam is dit te koppelen aan de voorbereidingen op de omgevingswet, de 

voorgenomen uitbesteding van ICT in de regio en de doorontwikkeling van de informatiemanagement functie.  

3.3.4  Generieke ontwikkeling op lange termijn 

Digitalisering 

De gemeente Steenbergen kan nog stappen zetten op het gebied van digitalisering van de processen. Dit kan 

zorgen voor efficiënter werken. Deze digitalisering kan op processen richting de inwoner (bijvoorbeeld 

vergunningverleningstrajecten of aanvragen rondom burgerzaken), maar ook in de eigen organisatie. Denk 

bijvoorbeeld aan processen rondom P&O en Financiën: systemen waarbij medewerkers zelf hun wijzigingen 

doorgeven rondom verhuizingen en ziekmeldingen, kan ruimte geven voor P&O medewerkers voor bijvoorbeeld 

advisering. 

Data-gedreven sturing 

Landelijk is een beweging gaande (met enkele koplopers) om vanuit data meer inzicht te creëren. In het sociaal 

domein zet de gemeente hier reeds op in, waarbij zij bezig zijn met het op orde krijgen van de gegevens om in de 

toekomst beleid op te kunnen baseren. Voor hen speelt dit momenteel al, waar de rest van de organisatie nog 

minder bezig is met data-gedreven sturing. 

Data-gedreven sturing vraagt om visie vanuit de organisatie: hoe wil de gemeente omgaan met de informatie die 

zij heeft en wat willen zij daarmee doen/bereiken? Data-gedreven sturing vraagt ook om goede koppeling tussen 

de systemen om informatie te ontsluiten en goed ontwikkeld informatiemanagement. Het vraagt daarmee om 

meer en andere formatie in de organisatie dan op dit moment aanwezig is, zo is de gedachte binnen de 

organisatie. Een onderzoek naar de DIV en informatiemanagement functie wordt voorgenomen.  

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden (de mate waarop je als gemeente hier op in wilt zetten), kunnen 

wij ons goed voorstellen dat de gemeente Steenbergen behoefte heeft aan een informatie-adviseur. In de 

uitbreiding wordt deze reeds gevraagd.  
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3.4 Overige formatie-uitbreidingen 

Naast de ontwikkelingen die hierboven geschetst zijn, en in meer of mindere mate raakvlakken hebben met de 

gevraagde uitbreidingen, zijn er nog enkele formatie-uitbreidingen die daar niet direct aan gerelateerd kunnen 

worden. Deze bespreken we hieronder. 

Griffie medewerker 

De gemeente Steenbergen vraagt uitbreiding van 0,6 fte om een goede dienstverlening aan de raad te kunnen 

bieden. In een memo welke vanuit de griffier is gestuurd naar de Werkgeverscommissie van de gemeente 

Steenbergen, staat een onderbouwing genoemd waarom deze 0,6 ft extra benodigd is. Er wordt aangestipt dat de 

griffier en raadsadviseur te maken hebben met een hoge werkdruk, waarbij de inzet ruim 100% van de formatie 

betreft. Deze werkdruk wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De invoering van de AVG en de reguliere 

werkzaamheden die dit met zich meebrengt op administratief gebied is één van deze factoren. Daarnaast heeft de 

griffie te maken met een veranderende positie. Dit uit zich in zowel de beschikbaarheid richting inwoners, als 

richting raadsleden. Tegelijkertijd worden er meer bijeenkomsten georganiseerd: dit vallen enerzijds onder 

communicatieactiviteiten (onder andere debattrainingen, informatieavonden), maar ook een toename in het 

voorbereiden en afwikkeling van kernbezoeken. Verder wordt de griffie meer betrokken bij organisatiebrede 

projecten (zoals het medewerkertevredenheidsonderzoek en de reorganisatie). Tot slot worden er een aantal 

oorzaken in processen genoemd, zoals het vragen stellen van de raad en de instrumenten die nodig zijn ter 

verbetering van de controlerende taak van de raad. 

Op basis van benchmarkgegevens is voor ons inzichtelijk dat de gemeente Steenbergen in 2018 reeds meer 

formatie inzet ten opzichte van andere organisaties, zowel op de uitvoerende als de beleidsmatige taak. Het totaal 

betreft 2,34 fte, wat zo’n 0,4 fte hoger is dan gemiddeld. Een toevoeging van 0,6 fte maakt de formatie zo’n 1 fte 

hoger dan gemeenten van vergelijkbare omvang. 

Gezien de ontwikkelingen die genoemd worden, kunnen wij ons voorstellen dat de behoefte bestaat om de 

formatie uit te breiden. In het memo wordt voorgesteld om eventueel taken te laten vallen, zonder dat deze elders 

worden opgepakt. Het is ons nog onvoldoende helder wat de risico’s zijn wanneer de genoemde taken in het 

memo niet meer worden uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar de gevolgen, wanneer de genoemde 

processen verder verbeterd worden en welke formatieve gevolgen dit met zich meebrengt.  

We kunnen ons voorstellen dat nader gesprek met de griffie tot meer duidelijkheid leidt. 

Projectleider 

De gemeente heeft de wens om in het kader van opgavengericht werken, ook meer projectmatig te werken. Dit is 

een werkwijze die ook past bij opgavengericht werken. Er wordt aangegeven dat er nu onvoldoende capaciteit in 

de organisatie aanwezig is, om invulling aan de diverse projecten te geven, die voortkomen uit de bestuurlijke 

opgaven van de gemeente.  

Het is voor ons niet te beoordelen of deze uitbreiding daadwerkelijk 2,0 fte bedraagt. De gemeente geeft aan in 

de huidige organisatie ook te beschikken over medewerkers die de rol van projectleider vervullen, maar andere 

eisen te stellen aan de invulling van de projectleidersrol (meer vanuit proces en minder vanuit inhoud). Dit 

betekent dat het zeer waarschijnlijk meer een kwalitatief vraagstuk is, dan een kwantitatief vraagstuk. Dit maakt 

het daarmee in onze beleving eerder een frictievraagstuk, dan een uitbreidingsvraagstuk. Wij kunnen ons wel 

voorstellen dat het helpt, om dergelijke projectleiders (flexibel) in de organisatie te hebben om zo concreter 

projecten op te pakken, die nu lijken te stokken bij de bestuurlijke opgaveregisseurs. De gemeente verwacht de 

projectleiders ten laste te leggen van de projecten waar zij voor ingezet gaan worden. Zij zullen daarmee 

teamoverstijgend geplaatst gaan worden. 
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Projectondersteuners 

Ter ondersteuning van de projecten die opgepakt dienen te worden, geeft de gemeente aan ook graag extra 

ondersteuning te willen voor de projectleiders. Deze uitbreiding wordt ingeschat op 1,5 fte. Het is voor ons niet te 

beoordelen hoe deze uitbreiding tot stand is gekomen. De gemeente verwacht de projectondersteuning ten laste 

te leggen van de projecten waar zij dan voor ingezet gaan worden. Zij zullen daarmee teamoverstijgend geplaatst 

gaan worden. 
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4. Sociaal Domein  

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen en trends welke wij op de gemeente Steenbergen zien afkomen 

die specifiek gelden voor het Sociaal Domein. We hebben deze ontwikkelingen in een kwadrant ‘geplot’ op basis 

van twee kenmerken: (1) In welke mate is de ontwikkeling specifiek voor de gemeente Steenbergen, dan wel 

landelijk? en (2) Heeft de ontwikkeling op korte of lange termijn impact? Daarnaast geven we aan wat het gevolg 

van de ontwikkeling is voor de formatie. De opties die we hiervoor uitwerkten zijn de volgende: meer formatie, 

andere formatie, meer en andere formatie, geen directe gevolgen voor de formatie.  

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende paragraaf hebben we aangegeven welke formatie-

uitbreidingen door de gemeente Steenbergen wordt gevraagd. Vervolgens hebben we de ontwikkelingen in een 

kwadrant weergegeven. In de daaropvolgende paragraaf worden alle ontwikkelingen nader toegelicht. 

4.1 Formatieclaim 

In onderstaand overzicht zijn we uitgegaan van de gevraagde formatie vanuit de gemeente Steenbergen (incl. de 

genoemde onderbouwing vanuit de gemeente). In de laatste kolom geven wij aan of wij deze uitbreiding 

aannemelijk, niet aannemelijk of niet te beoordelen vinden.  

• Bij ‘aannemelijk’ kunnen wij de uitbreiding die gevraagd wordt voorstellen, aan de hand van de ambities, het 

benchmarkonderzoek over begroting 2018 en de redeneerlijnen die gehanteerd worden in de onderbouwing. 

Het kan overigens wel het geval zijn, dat de onderbouwing in aantal fte beperkt aanwezig is, maar dat we het 

toch aannemelijk vinden dat er uitbreiding gewenst is. De vraag zit dan vooral op het feit of het genoemde 

aantal fte daadwerkelijk nodig is, of dat dit met minder formatie kan.  

• Bij ‘niet aannemelijk’ is op basis van de documenten, gesprekken en het benchmarkonderzoek, geconstateerd 

dat het vanuit ons niet aannemelijk is dat deze formatie-uitbreiding gedaan moet worden.  

• Op het moment dat er ‘niet te beoordelen’ staat, kan dit zijn dat deze formatie-uitbreiding niet is besproken 

in de gesprekken, dan wel onvoldoende onderbouwing (bijvoorbeeld de onderbouwing van de werklast) 

aanwezig is om een second opinion op te kunnen doen.  

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Beleidsmedewerker 

Sociaal Domein 

(WMO) 

1,0 Onvoldoende capaciteit om 

bij te blijven in 

ontwikkelingen, ondanks 

regionale samenwerking 

Aannemelijk Regulier 

Jongerenwerker 1,0 Ambitie/regulier Niet te beoordelen Ambities 

Jeugdprofessional 2,2 Beweging naar voren, vanuit 

beschikbare middelen 

Aannemelijk Ambities 
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4.2 Overzicht ontwikkelingen 

 

4.3 Toelichting per ontwikkeling 

4.3.1  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op korte termijn 

Nieuw beleidskader sociaal domein 

In de zomerperiode wordt naar alle waarschijnlijkheid een nieuw beleidskader voor het sociaal domein vastgesteld 

door de raad. In dit nieuwe beleidskader zijn nieuwe kaders op het gebied van onder andere jeugd en 

drugsproblematiek opgenomen. We kunnen ons voorstellen dat na vaststelling van dit beleidskader een 

uitvoeringsplan wordt gemaakt, waarin eventuele formatieve consequenties zijn uitgewerkt.  

Inzet op armoederegeling 

De gemeente Steenbergen heeft de bestuurlijke ambitie om meer ruchtbaarheid te geven aan de 

armoederegelingen. Dit gaat naar verwachting van gemeente Steenbergen leiden tot meer aanvragen en vraagt 

daardoor om meer inzet voor wat betreft de formatie dan wel een andere manier van werken om de te verwachte 

uitbreiding te kunnen opvangen. De taak voor wat betreft het behandelen van de aanvragen is niet belegd bij de 

gemeente Steenbergen zelf, maar bij de Intergemeentelijk Sociale Dienst Brabantse Wal. De extra formatie die 

mogelijk benodigd is, zal dan ook bij de ISD Brabantse Wal zijn. De gemeente Steenbergen zal hier in de 

financiering van de ISD Brabantse Wal rekening mee moeten houden. 

Aangezien de taak niet direct bij de gemeente is belegd voor wat betreft de afhandeling, wordt deze ontwikkeling 

voor nu gelabeld als ‘geen directe impact formatie’. 

4.3.2  Generieke ontwikkeling op korte termijn 

Aanpassing tarieven WMO m.n. aanzuigende werking op huishoudelijke hulp 

Per 1 januari van dit jaar is de eigen bijdrage systematiek van de WMO aangepast, waardoor de eigen bijdrage 

van inwoners wordt verlaagd.  
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Met name voor huishoudelijke hulp leidt dit tot een aanzuigende werking van WMO-aanvragen. Uit de cijfers die 

de gemeente over de eerste paar weken van het jaar 2019 heeft, lijkt dit te leiden tot een sterke toename van de 

aanvragen (+/- +30%). Hoewel de stijging nog niet over een langere periode kon worden gemonitord, zorgt de 

stijging op dit moment voor extra werk en vraagt daarmee in ieder geval voor de korte termijn om meer 

capaciteit, ofwel hogere uitvoeringskosten (we doelen hier op de ambtelijke kosten en niet de stijgende 

programmakosten van de WMO producten zelf). 

Het is raadzaam om de aantallen goed te blijven monitoren, om een beter beeld te krijgen over een langere 

periode, om over structurele capaciteit uitspraken te kunnen doen. 

Uit de benchmarkgegevens blijkt dat de gemeente Steenbergen lagere kosten voor WMO kent, evenals een lagere 

werklast dan de referentiegroep. Kijken we specifiek naar de formatie voor beleid WMO, dan zien we dat deze 

lager is dan gemiddeld. We kunnen ons hierbij voorstellen dat deze uitbreiding van 1,0 fte wordt toegekend.  

4.3.3  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op lange termijn 

Transformatie Sociaal Domein 

De gemeente Steenbergen werkt op basis van een preventie-model, waarbij ‘aan de voorkant’ de vragen van 

inwoners eerder worden gesignaleerd en opgepakt, om zwaardere zorg te voorkomen. Deze manier van werken 

krijgt ook vorm in de bestuursopgave ‘Transformatie Sociaal Domein’. Deze zogeheten vroegsignalering heeft 

naar verwachting met name impact op vaardigheden van medewerkers en niet zozeer op veranderingen in 

formatie.  

Oppakken zorgfraude 

De gemeente Steenbergen zet nu niet in op het oppakken van zorgfraude. Dit is wel een wens die in de regio is 

uitgesproken. Deze taak is gericht op het onderzoeken van afgegeven beschikkingen, bijvoorbeeld rondom PGB 

budgetten, en in hoeverre de beschikkingen rechtmatig en doelmatig worden verstrekt. Er moet nog bekeken 

worden wat deze wens voor impact heeft op de formatie. Voor nu is dit gelabeld als geen directe impact. 

4.3.4  Generieke ontwikkeling op lange termijn 

Beschermd Wonen 

Gemeenten worden in de toekomst verantwoordelijk voor de taken op het gebied van Beschermd Wonen, waar 

dit nu nog is belegd bij centrumgemeenten. Dit is een nieuwe, wettelijke taak, die extra capaciteit gaat vragen van 

de organisatie. Er is nog geen zicht op de impact van deze taak en de bijbehorende formatie. Het is tegelijkertijd 

een regionaal vraagstuk, omdat de taak nu nog bij één gemeente belegd is. De wijkteams van de gemeente 

Steenbergen zullen er wellicht mee te maken krijgen. Het is daarom raadzaam om de ontwikkelingen te volgen en 

de impact er van op de organisatie inzichtelijk te maken. 

Wet Verplichte GGZ 

De wet Verplichte GGZ betreft een nieuwe taak voor gemeenten waar zij verantwoordelijk voor worden en vooral 

inzet vraagt hoe om te gaan met deze cliënten. Dit betreft een regionaal vraagstuk.  

De VNG geeft aan dat de wet beleidsmatig en organisatorisch gevolgen heeft voor gemeenten. Het gaat daarbij 

onder andere om: 

1. Een aanpassing van de rol van de burgemeester. 

2. Het opvangen en doorgeleiden van meldingen. 

3. Gewijzigde informatiedeling met ketenpartners. 
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Op dit moment is er nog geen zicht op wat deze ontwikkeling betekent voor de formatie van de gemeente 

Steenbergen. Ook hier geldt dat het zinvol is om de ontwikkelingen te volgen en de impact ervan op de 

organisatie inzichtelijk te maken. 

4.4  Overige formatie-uitbreidingen 

Naast de ontwikkelingen die hierboven geschetst zijn, en in meer of mindere mate raakvlakken hebben met de 

gevraagde uitbreidingen, zijn er nog enkele formatie-uitbreidingen die daar niet direct aan gerelateerd kunnen 

worden. Deze bespreken we hierna. 

Jongerenwerker 

De gemeente vraagt 1,0 fte formatie voor een jongerenwerker. In een nadere toelichting is aangegeven dat de 

gemeente Steenbergen aan de slag moet met het vaststellen van de visie op jongerenwerk, als onderdeel van de 

versterking van het voorliggend veld. Er wordt aangegeven dat vanuit de uitgestrektheid van de gemeente, de 

vraag die toeneemt vanuit zowel zorg als veiligheid en de andere werkwijze van welzijnswerk (meer kerngericht en 

vindplaats gericht werken) er voor zorgt dat een uitbreiding van de formatie nodig is. 

Vanuit de behoefte meer in te zetten op het voorveld, kunnen wij ons voorstellen dat er extra formatie benodigd 

kan zijn. Het is voor ons echter niet te beoordelen of dit 1 fte dient te zijn. Op basis van de omschreven taken, 

betreft dit formatie die vanuit de benchmark thuishoort in het cluster Opvang en welzijn. Uit de vergelijking met 

begroting 2018 komt naar voren dat de gemeente hier reeds meer formatie op inzet dan gemiddeld.  

Jeugdprofessional 

Vanuit de gemeente wordt er 2,2 fte gevraagd voor jeugdprofessionals. Uit een ontvangen toelichting van de 

gemeente, wordt aangegeven dat in de samenwerking jeugd West-Brabant West de afspraak is gemaakt dat alle 

gemeenten werken met een richtlijn van 1 jeugdprofessional op 600 jongeren. Steenbergen heeft 4.620 jongeren 

in de leeftijd van 0-18 jaar en geeft aan met 5,35 fte jeugdprofessional daarmee (te) laag in de formatie. Door het 

opplussen met 2,2 fte jeugdprofessional voldoet Steenbergen aan de regionale richtlijn.  

Naast deze richtlijn, heeft de gemeente te maken gehad met tekorten op het gebied van Jeugd. Deze formatie-

uitbreiding is daarmee ook wenselijk om de zorgvraag eerst zelf op te kunnen pakken, voordat dit doorgezet 

wordt naar de tweedelijnsvoorziening. Verder wordt veiligheid als belangrijk onderwerp aangegeven waar de 

jeugdprofessionals op in gaan zetten. Hier bestaat nog geen duidelijkheid over of dit nog een nadere uitbreiding 

vraagt van de gemeente. 

Vanuit de benchmarkgegevens is inzichtelijk dat de gemeente reeds hogere apparaatskostenkosten heeft op het 

gebied van Jeugd in verhouding tot andere gemeenten (ook rekening houdend met de werklast). Vanuit de 

benchmark is niet te achterhalen waar de eerder genoemd 5,35 fte is opgenomen. De formatie in 2018 bedraagt 

namelijk 4,63 fte. Mogelijk dat de jeugdprofessionals in de kosten van taken belegd bij derden zijn opgenomen. 

Vanuit het oogpunt dat de gemeente moet voldoen aan de regionale richtlijnen die zijn vastgesteld, is het 

aannemelijk dat de formatie-uitbreiding aannemelijk is. 
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5. Fysiek Domein  

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen en trends welke wij op de gemeente Steenbergen zien afkomen 

die specifiek gelden voor het Fysiek Domein. We hebben deze ontwikkelingen in een kwadrant ‘geplot’ op basis 

van twee kenmerken: (1) In welke mate is de ontwikkeling specifiek voor de gemeente Steenbergen, dan wel 

landelijk? en (2) Heeft de ontwikkeling op korte of lange termijn impact? Daarnaast geven we aan wat het gevolg 

van de ontwikkeling is voor de formatie. De opties die we hiervoor uitwerkten zijn de volgende: meer formatie, 

andere formatie, meer en andere formatie, geen directe gevolgen voor de formatie).  

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende paragraaf hebben we aangegeven welke formatie-

uitbreidingen door de gemeente Steenbergen wordt gevraagd. Vervolgens hebben we de ontwikkelingen in een 

kwadrant weergegeven. In de daaropvolgende paragraaf worden alle ontwikkelingen nader toegelicht. 

5.1 Formatieclaim 

In onderstaand overzicht zijn we uitgegaan van de gevraagde formatie vanuit de gemeente Steenbergen (incl. de 

genoemde onderbouwing vanuit de gemeente). In de laatste kolom geven wij aan of wij deze uitbreiding 

aannemelijk, niet aannemelijk of niet te beoordelen vinden.  

• Bij ‘aannemelijk’ kunnen wij de uitbreiding die gevraagd wordt voorstellen, aan de hand van de ambities, het 

benchmarkonderzoek over begroting 2018 en de redeneerlijnen die gehanteerd worden in de onderbouwing. 

Het kan overigens wel het geval zijn, dat de onderbouwing in aantal fte beperkt aanwezig is, maar dat we het 

toch aannemelijk vinden dat er uitbreiding gewenst is. De vraag zit dan vooral op het feit of het genoemde 

aantal fte daadwerkelijk nodig is, of dat dit met minder formatie kan.  

• Bij ‘niet aannemelijk’ is op basis van de documenten, gesprekken en het benchmarkonderzoek, geconstateerd 

dat het vanuit ons niet aannemelijk is dat deze formatie-uitbreiding gedaan moet worden.  

• Op het moment dat er ‘niet te beoordelen’ staat, kan dit zijn dat deze formatie-uitbreiding niet is besproken 

in de gesprekken, dan wel onvoldoende onderbouwing (bijvoorbeeld de onderbouwing van de werklast) 

aanwezig is om een second opinion op te kunnen doen.  

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Structureel Medior 

Economie en T&R 

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Niet te beoordelen Ambitie 

Structureel 

beleidsmedewerker 

OOV  

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Niet te beoordelen Ambitie of regulier? 

Structureel 

beleidsmedewerker 

integrale veiligheid 

0,7 Voor het toekomstbestendig 

maken van het cluster OOV 

wordt deze uitbreiding als 

wenselijk gezien 

Niet te beoordelen Ambitie of regulier? 

Structureel 

handhaving  

1,5 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Niet te beoordelen Ambitie of regulier? 

Structureel verkeer 

en mobiliteit 

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Aannemelijk Regulier 

Structureel beleid 

DZH 

(duurzaamheid) 

1,0  Bestuurlijke opgave 

Duurzaamheid 

Aannemelijk, 

onderbouwing 

matig 

Ambitie 
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Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Structureel beleid 

groen  

1,0  Structurele toename in vraag 

groenprojecten/(her)inrichting. 

Niet aannemelijk  Regulier 

Structureel 

administratie 

0,5 Huidige (relatief dure) 

medewerkers houden zich 

bezig met administratieve 

taken. Nodig om efficiënter te 

werken en werkvoorraad beter 

te kunnen behappen. 

Niet te beoordelen. 

Wat is de 

verhouding t.o.v. 

verkeerskundige? 

Organisatieontwikkeling 

Structureel 

Juridische 

Planoloog 

0,5 

 

Aannemelijk, mits 

verwachte groei 

gerealiseerd wordt. 

Ambitie 

Structureel 

planoloog 

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Aannemelijk, mits 

verwachte groei 

gerealiseerd wordt. 

Ambitie 

Structureel 

gegevensbeheer 

1,0 Nu deels inhuur Deels aannemelijk Regulier 

Structureel riool / 

water 

0,5 Fysieke karakter en (regionale) 

opgaven 

Aannemelijk, mits 

forse 

areaaluitbreidingen 

in toekomst 

Ambitie 

Medewerker 

speeltoestellen 

1,0 Geen kennis/capaciteit 

beschikbaar voor onderhoud 

en keuring. 0,4 voor 

onderhoud, 0,4 voor keuring 

en 0,2 voor monitoring 

openbare ruimte 

Aannemelijk, 

hoewel 

onderbouwing 

ontbreekt 

Regulier 

Medewerker 

bomen 

1,0 Met areaaluitbreiding is 

formatie niet meegegroeid. 

Aannemelijk, 

hoewel 

onderbouwing 

ontbreekt 

Regulier 
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5.2 Overzicht ontwikkelingen 

 

5.3 Toelichting per ontwikkeling 

5.3.1  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op korte termijn 

Keten beleid/uitvoering 

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de keten van beleid tot aan onderhoud plaats vindt tussen drie 

teams, te weten Wonen, Werken en Beleven (WWB), Buiten Ruimte en Accommodaties (BRA) en de Buitendienst. 

In het team WWB worden de ruimtelijke plannen gemaakt, het team BRA is verantwoordelijk voor de uitwerking 

van het onderhoud en het team Buitendienst is het team dat het daadwerkelijke onderhoud uitvoert in de 

buitenruimte.  

Op basis van de gesprekken die wij voerden blijken medewerkers uit de teams weliswaar individueel met elkaar af 

te stemmen, maar ontbreekt reguliere periodieke afstemming. De buitendienst sluit bijvoorbeeld niet aan bij een 

overleg met beleid over haalbaarheid bij nieuwe plannen. Hiermee ontstaat voor ons het beeld dat de 

beleidscyclus onvoldoende op de uitvoering lijkt te zijn afgestemd. 

Tegelijkertijd wordt door gesprekspartners ervaren dat er onvoldoende zicht is op wat men van elkaar nodig heeft 

in deze keten en welke werkzaamheden op de gemeente afkomen. Een voorbeeld dat werd genoemd betreft het 

onderhoud aan onderwijspanden: het team BRA krijgt op een laat moment te horen dat er onderhoud nodig is, en 

beschikt op dat moment over onvoldoende capaciteit om de vraag op te pakken. Betere onderlinge afstemming 

lijkt nodig om te voorkomen dat mensen verderop in de keten zich kunnen voorbereiden op wat eerder in de 

keten wordt bedacht. 

Op dit moment verwachten wij niet dat hier extra capaciteit voor benodigd is en vraagt het vooral om inzicht te 

krijgen in de werklast van de teams binnen de keten als geheel met bijbehorende afstemming tussen wat in teams 

wordt bedacht. Zo kan er een betere inschatting gemaakt worden wat de vraag is die op de diverse teams afkomt 

en kan er vanuit daar een inschatting gemaakt worden wat benodigd is in de formatie om daaraan te kunnen 

voldoen. 
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Uitvoering bestuurlijke ambities 

De gemeente Steenbergen heeft te maken met bestuurlijke ambities uit eerder collegeperiode. Deze zijn 

beleidsmatig uitgedacht, maar krijgen nu een plek in de uitvoering qua werkzaamheden. Er wordt aangegeven dat 

wegens de capaciteit dit een vertraging opgelopen. Deze bestuurlijke ambities van eerder, hebben daarmee nog 

steeds een impact op de formatie. Het is voor ons echter niet bekend welke werkzaamheden vanuit eerdere 

bestuurlijke ambities spelen. 

Ook hier geldt dat de projecten (lopende en te verwachte) onvoldoende in beeld zijn en ook onvoldoende 

uitgedrukt in benodigde capaciteit. Bij de start van projecten dient aangegeven te worden wat een project in 

capaciteit betekent. 

Op dit moment is onze inschatting dat er geen extra formatie benodigd is om invulling te geven aan de 

bestuurlijke ambities uit de vorige periode. Wel adviseren wij om bij alle projecten goed in beeld te brengen wat 

dit aan capaciteit vraagt in de gehele keten. 

Zorgplicht bomen en speeltoestellen 

De gemeente kent een wettelijke taak zowel op het gebied van onderhoud bomen als van speeltoestellen. Bij de 

speeltoestellen gaat het om de keuringen van speeltoestellen, het onderhoud en monitoring van de openbare 

ruimte.  

In de afgelopen periode heeft de gemeente Steenbergen diverse verschuivingen in het team van de buitendienst 

gehad. Hierdoor zit iedere medewerker nu op een functie waar hij/zij goed kan functioneren, maar heeft dit 

tegelijkertijd geleid tot het feit dat enkele functies niet meer zijn ingevuld, zoals het onderhoud van bomen en 

speeltoestellen. Het budget voor onderhoud en keuren van speeltoestellen is in een bezuinigingsronde van enkele 

jaren geleden geschrapt uit de begroting. De verwachting was dat er meer zelfredzaamheid vanuit de inwoner zou 

komen in het dagelijks beheer en onderhoud. Hier vraagt het team nu extra capaciteit voor. 

Aangezien er nu geen invulling wordt gegeven aan de wettelijke taken, is het raadzaam hier capaciteit op in te 

zetten. Voor ons is echter niet duidelijk waarom de uitgebreide formatie op deze taak 2,0 fte bedraagt (voor beide 

functies 1 fte). Er wordt aangegeven dat voor speeltoestellen 0,4 fte nodig is voor onderhoud en keuring, 0,4 fte 

voor onderhoud en 0,2 fte voor de monitoring van de openbare ruimte. De onderbouwing hiervan is voor ons nog 

niet helder.  

Verkeerskundige 

De taak ‘verkeer en mobiliteit’ is versnipperd georganiseerd in de organisatie. De behoefte is er om de taak 

centraal te beleggen, zodat deze taak goed geborgd is en niet er ‘even’ bij komt in meerdere functies. Nu gebeurt 

het geregeld dat binnen een traject één van de medewerkers ook ‘even’ kijkt naar het onderdeel verkeer en 

mobiliteit. De gemeente heeft momenteel geen gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, om in de totale breedte de 

opgaven te kunnen bekijken. 

Om een goede invulling te geven aan deze taak, vraagt de gemeente om een omzetting van de inhuurformatie 

naar vaste formatie. De toevoeging van deze kennis en capaciteit wordt als wenselijk ervaren om de advisering op 

het gebied van verkeer en mobiliteit adequaat te kunnen uitvoeren 

Gezien de vraagstukken die op de gemeente afkomen, zoals de wens om te groeien met uitbreiding van 

woonwijken en de gunstige ligging ten opzichte van de A4, adviseren wij om deze formatie toe te kennen. Uit de 

benchmark van 2018 blijkt dat er minder formatie wordt toegekend aan beleid- en adviestaken op het gebied van 

verkeer, vervoer en wegen. 



60789 – Intern vertrouwelijk 30 

 

  

5.3.2  Generieke ontwikkeling op korte termijn 

Duurzaamheid 

De gemeente Steenbergen heeft de ambitie om op duurzaamheid in te zetten. Hier is ook een bestuursopdracht 

voor geformuleerd. Er is in de organisatie geen capaciteit aanwezig om invulling aan deze bestuursopdracht te 

geven. Het vraagstuk vraagt daarnaast om een koppeling met het klimaat en de energietransitie, het is een breder 

vraagstuk dan alleen duurzaamheid. De gemeente is momenteel bezig met windmolens. Naast het fysieke aspect 

van dit werk, vraagt dit onder andere om goede afstemming met de inwoners van de gemeente, hetgeen een 

gevoelig thema is gebleken in de samenwerking met inwoners.  

De gemeente vraagt 1,0 fte om deze taak in te kunnen vullen. Wij kunnen ons voorstellen dat het nodig is om 

extra formatie in te zetten op deze taak, zeker in combinatie met de klimaatadaptatie en energietransitie, wil de 

gemeente hier stappen in kunnen zetten. Wel adviseren wij de gemeente om goede kaders te formuleren: wat 

verstaat de gemeente onder duurzaamheid en in welke mate wilt de gemeente hier op in zetten. Betreft het alleen 

het project windmolens, of bestaat de kans dat er ook nog andere opgaven op dit gebied door de gemeente 

omarmd gaan worden? Hier is in onze beleving nog onvoldoende zicht op.  

Klimaatadaptatie/energietransitie 

Een ambitie op het gebied van Klimaatadaptatie/energietransitie staat momenteel on hold, vanwege gebrek aan 

capaciteit in de organisatie. Het vraagstuk rondom klimaatadaptatie en energietransitie vraagt om een verbinding 

met de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Naast de inhoudelijk component, gaat het hier ook vooral 

om andere rollen die van medewerkers worden verwacht op het gebied van houding en gedrag. Uiteraard heeft 

deze ontwikkeling ook raakvlakken met de omgevingswet. 

Er zijn nog onvoldoende kaders bekend om een inschatting van de benodigde formatie te geven. Er dient 

bijvoorbeeld nog te worden nagedacht over op welke termijn de gemeente woningen aan wil passen (of blijft het 

alleen bij nieuwbouwwoningen)?  

Wet VTH 

Net als iedere andere gemeente heeft de gemeente Steenbergen taken belegd bij de Omgevingsdienst. Aan de 

uitvoering van een deel van deze taken zijn zogeheten kwaliteitscriteria gekoppeld. De normen waar de 

Omgevingsdienst aan moet voldoen, gelden ook voor de deelnemende gemeenten. Gemeenten zijn daarmee 

verplicht te voldoen aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden aan de Omgevingsdienst voor de achterblijvende 

taken. Het is overigens ook mogelijk om van deze criteria gemotiveerd af te wijken. 

De gemeente Steenbergen voldoet momenteel aan de normen gesteld in de Brabantse Wal, maar geeft aan niet 

te voldoen niet aan kwaliteitscriteria 2.1.  

Voor nu vraagt deze ontwikkeling geen extra capaciteit, omdat we er vanuit gaan dat de gemeente voldoet aan de 

eigen gestelde norm.  

Wet private kwaliteitsborging 

Momenteel is er een wetgevingstraject gaande rondom de Wet Private Kwaliteitsborging. Deze wet gaat (in geval 

deze doorgaat) inhouden dat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het bouw- en woningtoezicht op te 

bouwen panden, maar dat dit bij private partijen komt te liggen. 

Inwerkingtreding is naar verwachting per 1/1/2021 en daarmee gelijk met de Omgevingswet. Momenteel ligt het 

wetsvoorstel nog bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat dit voor de zomer rond is. Deze ontwikkeling is 

daarmee urgent indien er toe wordt besloten en zal mogelijk forse impact hebben op de omvang en aard van de 

VTH-formatie (en de leges). 
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Op dit moment wacht de gemeente af  of de wetgeving er komt. Scenario’s zijn reeds inzichtelijk gemaakt door de 

gemeente, maar er is nog niet becijferd wat de impact op de formatie gaat zijn. 

Op dit moment heeft deze ontwikkeling nog geen directe impact op de formatie, maar zodra het wetsvoorstel 

definitief is, dient de gemeente zo spoedig mogelijk de (formatieve) gevolgen in beeld brengen.  

5.3.3  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op lange termijn 

Areaaluitbreiding 

In de afgelopen jaren is het areaal van de gemeente Steenbergen gegroeid. Deze areaaluitbreiding komt voort uit 

nieuwe woonwijken die zijn ontwikkeld. Bij een dergelijke uitbreiding, worden de kwaliteitsstandaarden van de 

buitenruimte gelijk gehouden met de rest van de gemeente. Dit wordt impliciet als ‘standaard’ beschouwd bij een 

dergelijke uitbreiding. Een ander kenmerk van areaaluitbreiding is dat steeds meer wordt gewerkt met 

burgerparticipatie. 

Er is aangegeven dat de formatie in de afgelopen jaren niet is aangepast aan de areaaluitbreiding. Naar de 

toekomst toe verwacht de gemeente het areaal verder uit te breiden. Dergelijke uitbreidingen brengen regulier 

werk met zich mee. Er is daarmee een impact op zowel de korte termijn (aanpassing van areaal in het verleden) als 

op lange termijn (nieuwe uitbreiding woonwijken) van de formatie. Dit werk heeft niet alleen betrekking op het 

onderhoud van de openbare ruimte, maar raakt ook aan vergunningen en het sociaal domein.  

Op dit moment is voor ons onvoldoende inzichtelijk hoe de werkvoorraad precies bepaald wordt en wat maakt 

dat het kwaliteitsniveau voor alle woonwijken standaard gelijk wordt getrokken. De gemeente geeft aan geen 

inzicht te hebben in de precieze aantallen qua hectares, maar verwacht een jaarlijkse groei van 100 woningen. De 

toename in inwoneraantal is naar verwachting 150. In de afgelopen jaren is op de baliefuncties meer capaciteit 

ingezet om de groei van de inwoners aan te kunnen. Deze groei werd grotendeels veroorzaakt door een toename 

van arbeidsmigranten. Voor de uitbreiding van het fysieke areaal is niet gecorrigeerd in de afgelopen jaren. 

Rekening houdend met het feit dat de gemeente de kwaliteitstandaarden in de buitenruimte gelijk houdt in de 

toekomst, kunnen wij plaatsen dat er meer formatie benodigd is.  

Indien we kijken naar de benchmarkgegevens over 2018, dan zien we het volgende beeld. Op het gebied van 

Groen heeft de gemeente passende kosten in verhouding tot de werklast (aantal hectare groen). De formatie op 

beleid is lichtelijk lager dan gemiddeld, maar het verschil is geen 1,0 fte, waar dit wel gevraagd wordt in de 

uitbreiding. Daarnaast wordt aangegeven dat de huidige vaardigheden van de medewerkers niet aansluiten bij de 

behoefte qua vaardigheden. Het is ons onduidelijk waarom dit een uitbreiding van de vaste formatie vraagt, in 

plaats van vervanging. De inhuurkosten die de gemeente Steenbergen kende (bovenop de vastgestelde formatie) 

heeft betrekking op de inzet van het werkvoorzieningsschap. Gezien het feit dat de huidige vaardigheden niet als 

passend worden ervaren voor de behoefte, vraagt dit ons inziens geen uitbreiding van de formatie. 

Ook op het gebied van riolering zijn de kosten in 2018 in verhouding tot de werklast (aantal kilometers riool). Op 

het moment dat de gemeente in de toekomst fors gaat uitbreiden, is het raadzaam de kosten (inclusief de 

formatie) hier in mee te laten groeien. De gemeente vraagt een uitbreiding van 0,5 fte. Er wordt in een nadere 

onderbouwing door de gemeente aangegeven dat er onvoldoende effectieve capaciteit is met betrekking tot de 

bezetting en dat er een aantal door raad vastgestelde ambities niet zijn gerealiseerd in de afgelopen jaren. Het is 

voor ons onduidelijk of de bezetting de laatste jaren onvoldoende is geweest, of dat er formatief daadwerkelijk 

een lagere inzet is geweest. Er zit geregeld een verschil tussen de bezetting en de formatie. Vanuit de 

benchmarkgegevens over 2018 is ook de formatie lichtelijk hoger dan gemiddeld. Het is voor ons nog niet 

duidelijk waar de huidige uitbreiding van 0,5 fte op ingezet gaat worden qua water/rioleringstaken. De uitbreiding 

is daarmee alleen aannemelijk op het moment dat er forse areaaluitbreidingen plaats gaan vinden.  
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Werkvoorzieningsschap 

De gemeente Steenbergen maakt binnen het team Buitendienst gebruik van het werkvoorzieningsschap. Zij zet 

medewerkers in met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die de gemeente helpen met het onderhouden van de 

buitenruimtes. Deze mensen zijn niet in dienst bij de gemeente Steenbergen. De formatie die hen aanstuurt is wel 

in dienst van de gemeente. Door veranderende wetgeving (participatiewet) vermindert de instroom van WSW’ers. 

De werkzaamheden van het beheer en onderhoud blijft echter wel bestaan. 

De vraag die opkomt is wie de taak van de huidige WSW’ers op zich gaat nemen: neemt de gemeente zelf extra 

formatie aan om de uitstroom van WSW’ers (natuurlijk verloop) op te vangen, of wordt de taak van het 

onderhoud belegd bij een externe partij? De verwachting is wel dat er onvoldoende personeel beschikbaar gaat 

zijn met de juiste kennis en kwaliteit.  

De gemeente dient na te denken over dit vraagstuk. Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt, heeft dit een 

directe impact op de formatie. 

5.3.4  Generieke ontwikkeling op lange termijn 

Geen 

5.4 Overige formatie-uitbreidingen 

Naast de ontwikkelingen die hierboven geschetst zijn, en in meer of mindere mate raakvlakken hebben met de 

gevraagde uitbreidingen, zijn er nog enkele formatie-uitbreidingen die daar niet direct aan gerelateerd kunnen 

worden. Deze bespreken we hieronder. 

Medior Economie en T&R 

De gemeente Steenbergen vraagt uitbreiding van 1,0 fte op het gebied van Economie en Toerisme en Recreatie. 

Ook in het coalitieakkoord wordt er nadruk gelegd op het versterken van de economische positie en het toerisme 

en recreatie. In een nadere onderbouwing is aangegeven dat het huidige takenpakket van de medewerkers op dit 

gebied 1,5 fte per medewerker bedraagt. De uitbreiding wordt als nodig gezien, omdat anders bestuurlijke 

ambities in het gevaar komen, met name op het gebied van agrofood/economische zaken en een deel van het 

herontdekken van het Steenbergs militair erfgoed. 

Op basis van het benchmarkonderzoek uit 2018, is de formatie passend in vergelijking tot andere gemeenten, op 

het gebied van economie. Voor recreatie en toerisme (benchmarkcluster recreatie en ontspanning) zet de 

gemeente momenteel meer formatie in dan gemiddeld. 

Op basis van de bij ons bekende informatie, is het niet goed te beoordelen of deze uitbreiding passend is. 

OOV beleid 

In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat de gemeente het gevoel van veiligheid in de kernen nog verder wil 

verbeteren. Ook is in de afgelopen jaren drugscriminaliteit en ondermijning een belangrijk thema geworden. 

De gemeente kent op dit moment een inzet van 1 fte AOV en huurt daarnaast nog 0,4 fte in. Dit blijkt uit het 

interne onderzoek dat de gemeente Steenbergen heeft uitgevoerd. De wens van gemeente is om de tijdelijke 

formatie van 0,4 fte om te zetten naar vaste formatie. In de bijlage van dat onderzoek is een inschatting gegeven 

van de taken die idealiter worden uitgevoerd en welke tijdsbesteding dit naar verwachting met zich mee brengt. 

Op basis daarvan komt de gemeente Steenbergen tot een uitbreiding van 1,5 fte bovenop de reeds ingezette 1,4 

fte.  

In het takenpakket dat is omschreven, lijken diverse taken te staan die een tijdelijk karakter kennen en mogelijk 

eens in de paar jaar een update vragen (zoals het opstellen van de diverse beleidsplannen). De vraag voor deze 
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taken is of deze meegenomen moet worden als structurele uitbreiding van de formatie of bijvoorbeeld als een 

jaarlijkse optelling van incidentele taken. 

Uit de benchmarkvergelijking die vorig jaar is gemaakt, is de formatie vergelijkbaar voor de gemeente 

Steenbergen in verhouding tot andere gemeenten. Ook de werklast (aantal misdrijven) is gemiddeld ten opzichte 

van andere gemeenten. Overigens is er voor 2018 niet aangegeven dat er structureel (begrote) inhuur is geweest 

op het gebied van openbare orde en veiligheid. Voor 2019 wordt aangegeven dat dit wel het geval is. Door de 

extra inhuur, is de inzet hoger ten opzichte van andere gemeenten. 

De vraag is of meer formatie op beleid hierbij nodig is, is voor ons lastig te beantwoorden op basis van de bij ons 

bekende informatie. Er is voor ons onvoldoende inzicht hoe het takenpakket van 1,5 fte tot stand is gekomen en 

welke taken daarbij structureel of incidenteel zijn Ook is niet bekend wat de andere opties zijn, zoals het regionaal 

organiseren van beleid. Het is voor ons daarnaast niet duidelijk of de uitbreiding van 0,7 fte (aanvullend op de 

inhuur die omgezet moet worden naar vaste formatie en een uitbreiding vraagt), ook reeds verwerkt zit in de 

geraamde uitbreiding van 1,5 fte. De onderliggende stukken (intern onderzoek gemeente Steenbergen en de 

adviesnota richting B&W) verschaft ons hier geen duidelijkheid in. We kunnen ons voorstellen dat dit nog nader 

wordt getoetst. 

Beleidsmedewerker integrale veiligheid 

Deze uitbreiding van 0,7 fte hangt wat ons betreft samen met de formatie-uitbreiding die wordt gevraagd om de 

inhuur om te zetten naar structurele formatie. Ook voor deze uitbreiding is het voor ons niet goed te beoordelen 

of dit noodzakelijk is. 

Structureel handhaving 

Uit de stukken van de gemeente blijkt dat er structureel 1,5 fte vanuit inhuur omgezet dient te worden naar vaste 

formatie. Uit de gesprekken bleek dat dit gaat om 1 fte APV toezichthouder en 0,5 fte juridisch ondersteuner 

daarbij. Uit de werklast rondom APV vergunningen zien we dat deze gemiddeld is ten opzichte van andere 

gemeenten. De gemeente Steenbergen kent in verhouding in 2018 wel meer aangevraagde vergunningen op de 

drank- en horecawet. 

De gemeente heeft in een nadere onderbouwing aangegeven de afgelopen drie jaar deze capaciteit extra te 

hebben ingehuurd om achterstanden weg te werken. Er wordt aangegeven dat huidige capaciteit overeenkomt 

met de huidige werklast. Om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan, zou deze inhuurcapaciteit van 

1,5 omgezet dienen te worden naar vaste formatie. 

Het is wat ons betreft raadzaam om te onderzoeken waardoor de achterstanden destijds hebben kunnen 

ontstaan. In hoeverre heeft het beleid van de gemeente hier een impact op gehad? De werklast is voor ons nog 

onvoldoende helder. Mogelijk dat extra uitbreiding passend is, maar het is voor ons niet te beoordelen of 1,5 fte 

daarmee passend is, of dat er ook mogelijkheden zijn in het anders organiseren van de werkzaamheden 

Structureel administratie 

Er is behoefte bij de gemeente om medewerkers van het team Beheer Ruimte en Accommodaties te ontlasten van 

hun administratieve taak en daar formatie op in te zetten. Deze uitbreiding is nodig om de primaire processen 

efficiënter en effectiever te laten verlopen, en relatief dure medewerkers weer andere werkzaamheden te kunnen 

laten doen in plaats van administratieve taken. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de medewerker die belast is 

met de administratieve taak een verschuiving in takenpakket heeft gehad, en zich nu voornamelijk bezig houdt 

met werkzaamheden op het gebied van verkeer (besluiten, verkeerstellingen, verkeerseducatie). De 

administratieve taken blijven hierdoor liggen. 
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Er wordt aangegeven dat er 0,5 fte nodig is voor de administratieve taak. Wij zijn benieuwd in hoeverre de taken 

die op het gebied van verkeer nu plaatsvinden door deze administratieve medewerker, straks opgevangen kunnen 

worden door de verkeerskundige die de gemeente is voornemens aan te trekken en waar ook formatie voor wordt 

aangevraagd. Ons inziens ontbreekt de koppeling met de verkeerskundige, en is het voor ons op dit moment niet 

te beoordelen of deze uitbreiding noodzakelijk is. 

Structureel gegevensbeheer 

Er wordt 1,0 fte gevraagd om de huidige inhuurcapaciteit om te zetten naar vaste formatie. De gemeente heeft 

aangegeven in de afgelopen jaren structureel op deze taak te hebben ingehuurd voor 0,5 fte om de wettelijke 

taken op het gebied van de BGT en noodzakelijke mutaties door te kunnen voeren. Per 1 januari 2018 is er een 

wettelijke taak bijgekomen met de basisregistraties ondergrondse infra. 

Het is voor ons niet te beoordelen hoeveel formatie gemoeid moet zijn met de nieuwe wettelijke taak (bovenop 

de inhuur van 0,5 fte in de afgelopen jaren voor deze taak). Daarnaast heeft de taak rondom gegevensbeheer 

raakvlakken met informatiebeheer, dit komt nu niet terug in de onderbouwing. Wel zien wij het nut van de 

medewerkers rondom gegevensbeheer in eigen huis te hebben, in plaats van dit met inhuur te regelen. 
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6. Domein Dienstverlening 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen en trends welke wij op de gemeente Steenbergen zien afkomen 

die specifiek gelden voor het Domein Dienstverlening. We hebben deze ontwikkelingen in een kwadrant ‘geplot’ 

op basis van twee kenmerken: (1) In welke mate is de ontwikkeling specifiek voor de gemeente Steenbergen, dan 

wel landelijk? en (2) Heeft de ontwikkeling op korte of lange termijn impact? Daarnaast geven we aan wat het 

gevolg van de ontwikkeling is voor de formatie. De opties die we hiervoor uitwerkten zijn de volgende: meer 

formatie, andere formatie, meer en andere formatie, geen directe gevolgen voor de formatie).  

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende paragraaf hebben we aangegeven welke formatie-

uitbreidingen door de gemeente Steenbergen wordt gevraagd. Vervolgens hebben we de ontwikkelingen in een 

kwadrant weergegeven. In de daaropvolgende paragraaf worden alle ontwikkelingen nader toegelicht. 

6.1 Formatieclaim 

In onderstaand overzicht zijn we uitgegaan van de gevraagde formatie vanuit de gemeente Steenbergen (incl. de 

genoemde onderbouwing vanuit de gemeente). In de laatste kolom geven wij aan of wij deze uitbreiding 

aannemelijk, niet aannemelijk of niet te beoordelen vinden.  

• Bij ‘aannemelijk’ kunnen wij de uitbreiding die gevraagd wordt voorstellen, aan de hand van de ambities, het 

benchmarkonderzoek over begroting 2018 en de redeneerlijnen die gehanteerd worden in de onderbouwing. 

Het kan overigens wel het geval zijn, dat de onderbouwing in aantal fte beperkt aanwezig is, maar dat we het 

toch aannemelijk vinden dat er uitbreiding gewenst is. De vraag zit dan vooral op het feit of het genoemde 

aantal fte daadwerkelijk nodig is, of dat dit met minder formatie kan.  

• Bij ‘niet aannemelijk’ is op basis van de documenten, gesprekken en het benchmarkonderzoek, geconstateerd 

dat het vanuit ons niet aannemelijk is dat deze formatie-uitbreiding gedaan moet worden.  

• Op het moment dat er ‘niet te beoordelen’ staat, kan dit zijn dat deze formatie-uitbreiding niet is besproken 

in de gesprekken, dan wel onvoldoende onderbouwing (bijvoorbeeld de onderbouwing van de werklast) 

aanwezig is om een second opinion op te kunnen doen.  

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Incidenteel project 

DVL  

0,75 Tijdelijke functie: capaciteit voor 

uitwerking/implementatie 

dienstverleningsvisie 

Aannemelijk Ambitie 

Kwaliteitsmedewerker 

DVL (dienstverlening) 

0,75 Verdere uitvoering na afronding 

projectleider dienstverlening, nodig 

voor continue borging ontwikkeling 

en kwaliteit 

Aannemelijk Ambitie 

Informatie-adviseur 1,0 Ambitie van de organisatie vraag 

structurele invulling i.p.v. inhuur 

Aannemelijk, behoefte 

bestaat bij de 

gemeente om daar 

nog onderzoek naar te 

doen 

Regulier 
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6.2 Overzicht ontwikkelingen 

 

6.3 Toelichting per ontwikkeling 

6.3.1  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op korte termijn 

Professionalisering en optimalisering dienstverlening 

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van dienstverlening. Het betreft onder meer visieontwikkeling gericht 

op deels andere manieren van werken die een groot deel van de organisatie raken.  

Dienstverlening gaat vooral over houding en gedrag en vraagt daarmee om een verschuiving van vaardigheden 

van medewerkers. Dienstverlening is zowel intern (samenwerking tussen teams) als extern gericht (opvolging 

geven aan meldingen). 

Voorbeelden om dienstverlening verder te verbeteren (extern gericht) kan aan de hand van ‘customer journey’- 

klantreizen waarbij de klantbehoefte centraal staan en procesgericht wordt behandeld: hoe beleven inwoners de 

dienstverlening (waarom vullen ze bijvoorbeeld formulieren niet in die mogelijk online beschikbaar zijn?). 

Er lijkt onvoldoende capaciteit in de organisatie aanwezig om hier invulling aan te geven. De visie wordt 

momenteel opgesteld door een teammanager en directeur bedrijfsvoering en dienstverlening, omdat het aan 

beleidsmatige capaciteit ontbreekt. De wens van de organisatie is dat hier een projectleider/adviseur wordt 

ingezet om het proces van visieontwikkeling over te nemen en vervolgens te borgen in de organisatie. De 

teammanager en directeur worden hierdoor ontlast. De gevraagde uitbreiding om incidenteel dit in te richten en 

vervolgens structureel te borgen kunnen wij plaatsen. Daarnaast adviseren wij om deze taak in combinatie met 

communicatie te bekijken, gezien de raakvlakken die er zijn. 

6.3.2  Generieke ontwikkeling op korte termijn 

Kanaalsturing 

Kanaalsturing raakt aan de visie op dienstverlening: via welke kanalen wil je als gemeente bereikbaar zijn voor de 

inwoners/organisaties? De (reguliere) kanalen zijn: telefonie, balie, website, wijkteams, kerncoördinatoren, post, 

bestuurders, social media.  
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Het is belangrijk om als gemeente een bewuste keuze te maken over hoe met deze verschillende kanalen wordt 

omgegaan. Een uitdaging is bijvoorbeeld om alle correspondentie via de kanalen te kanaliseren en analyseren. 

Hoe meer kanalen, des te groter de uitdaging. Ook is het zinvol om na te denken hoe je om gaat met reactietijden 

(hoe snel kan een inwoner een reactie verwachten, en waarom zouden er verschillen zijn tussen social media en 

post)? 

Daarnaast is het ook goed om te bedenken hoe je opvolging geeft aan meldingen via alle kanalen? Stel dat een 

inwoner een klacht via social media doet over het beheer en onderhoud, geef je als gemeente aan dat de inwoner 

zelf een melding moet maken in het systeem voor dergelijke meldingen, of zet je de melding als gemeente zelf 

door? En hoe houdt je vervolgens de melder op de hoogte van de status van de melding? Dit soort vragen 

worden doorgaans in samenwerking met een informatiemanager voorbereid, welke de gemeente momenteel niet 

heeft. 

Ook kun je je als gemeente afvragen hoe proactief je je wilt mengen in discussies op social media.  

Dit alles vraagt keuzes van de organisatie en raakt sterk aan de visie op dienstverlening. Op basis daarvan kan 

vervolgens inzichtelijk worden gemaakt welke inzet nodig is om hier invulling aan te geven.  

6.3.3  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op lange termijn 

Geen 

6.3.4  Generieke ontwikkeling op lange termijn 

Inburgering 

Per 2020 komt de regie op inburgering als taak bij de gemeente te liggen. Momenteel zijn hier nog geen acties op 

ondernomen in de gemeente. In de toekomst gaat dit mogelijk extra capaciteit vragen. 

Paspoorten/rijbewijzen 

De geldigheid van een paspoort/ID-kaart/rijbewijs is veranderd van 5 naar 10 jaar. Dit heeft flinke impact op de 

ambtelijke inzet in de komende jaren. In de organisatie is reeds gekeken naar de bestaande capaciteit en heeft er 

een verschuiving plaatsgevonden qua takenpakket. De capaciteit die is vrijgekomen door deze ontwikkeling, is nu 

vooral bezig met het digitaliseren van processen, als ook de processen in algemene zin te bekijken. 

6.4 Overige formatie-uitbreidingen 

Binnen het domein Dienstverlening zijn geen formatie-uitbreidingen gevraagd die niet thuis horen bij één van de 

hiervoor geschetste ontwikkelingen. 
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7. Domein Bedrijfsvoering 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen en trends welke wij op de gemeente Steenbergen zien afkomen 

die specifiek gelden voor het Domein Bedrijfsvoering. We hebben deze ontwikkelingen in een kwadrant ‘geplot’ 

op basis van twee kenmerken: (1) In welke mate is de ontwikkeling specifiek voor de gemeente Steenbergen, dan 

wel landelijk? en (2) Heeft de ontwikkeling op korte of lange termijn impact? Daarnaast geven we aan wat het 

gevolg van de ontwikkeling is voor de formatie. De opties die we hiervoor uitwerkten zijn de volgende: meer 

formatie, andere formatie, meer en andere formatie, geen directe gevolgen voor de formatie).  

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende paragraaf hebben we aangegeven welke formatie-

uitbreidingen door de gemeente Steenbergen worden gevraagd. Vervolgens hebben we de ontwikkelingen in een 

kwadrant weergegeven. In de daaropvolgende paragraaf worden alle ontwikkelingen nader toegelicht. 

7.1 Formatieclaim 

In onderstaand overzicht zijn we uitgegaan van de gevraagde formatie vanuit de gemeente Steenbergen (incl. de 

genoemde onderbouwing vanuit de gemeente). In de laatste kolom geven wij aan of wij deze uitbreiding 

aannemelijk, niet aannemelijk of niet te beoordelen vinden.  

• Bij ‘aannemelijk’ kunnen wij de uitbreiding die gevraagd wordt voorstellen, aan de hand van de ambities, het 

benchmarkonderzoek over begroting 2018 en de redeneerlijnen die gehanteerd worden in de onderbouwing. 

Het kan overigens wel het geval zijn, dat de onderbouwing in aantal fte beperkt aanwezig is, maar dat we het 

toch aannemelijk vinden dat er uitbreiding gewenst is. De vraag zit dan vooral op het feit of het genoemde 

aantal fte daadwerkelijk nodig is, of dat dit met minder formatie kan.  

• Bij ‘niet aannemelijk’ is op basis van de documenten, gesprekken en het benchmarkonderzoek, geconstateerd 

dat het vanuit ons niet aannemelijk is dat deze formatie-uitbreiding gedaan moet worden.  

• Op het moment dat er ‘niet te beoordelen’ staat, kan dit zijn dat deze formatie-uitbreiding niet is besproken 

in de gesprekken, dan wel onvoldoende onderbouwing (bijvoorbeeld de onderbouwing van de werklast) 

aanwezig is om een second opinion op te kunnen doen.  

Functie Formatie Onderbouwing 
door gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot m.b.t. 
onderbouwing 

Type taken 

Contentmedewerker 

webcare 

1,0 Nu inhuur, omzetten 

structurele formatie 

Aannemelijk Regulier/ambitie 

HRM Strateeg 1,0 Tijdelijke inhuur, 

nadat werving vaste 

kracht niet is gelukt. 

Behoefte aan 

structurele invulling 

Aannemelijk, incidenteel 

transformatiebudget nodig. 

Maken organisatie 

ontwikkeling mogelijk 

Regulier 

Financieel strateeg 1,0  Nu inhuur Aannemelijk. Maken 

organisatie ontwikkeling 

mogelijk 

Regulier 

Bestuurssecretariaat 0,27 Verwachting is dat 2,5 

fte nodig is om alle 

taken voor huidig 

college uit te kunnen 

voeren en goede 

dienstverlening te 

borgen 

Deels aannemelijk Ambitie 
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Functie Formatie Onderbouwing 
door gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot m.b.t. 
onderbouwing 

Type taken 

PM: Communicatie Pm Afhankelijk van 

onderzoek 

communicatie, De 

formatie binnen 

communicatie wordt 

herijkt naar aanleiding 

van het onderzoek 

Niet aannemelijk Organisatieontwikkeling 

Secretarieel/administratie 0,5 Behoefte aan 

ondersteuning voor 

het team BRA om 

efficiënter te werken 

Deels aannemelijk Organisatieontwikkeling 

7.2 Overzicht ontwikkelingen 

 

7.3 Toelichting per ontwikkeling 

7.3.1  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op korte termijn 

Adviseurschap invullen (P&O) 

De gemeente Steenbergen heeft een stevige ontwikkelopgave op HR advisering en facilitering. In de afgelopen 

jaren heeft de organisatie onvoldoende aandacht gehad voor het eigen personeel, bijvoorbeeld op het gebied van 

functioneringsgesprekken. De ontwikkelopgave ligt daarnaast voornamelijk op de ‘O’ van Personeel & 

Organisatie. 

Onze inschatting is dat managers stevige(r) HR advisering nodig hebben. Het MT is sinds een klein jaar werkzaam 

in de nieuwe organisatiestructuur en zijn zelf ook veelal nieuw bij de gemeente in hun rol. De managers hebben 

veel aandachtsgebieden, en tegelijkertijd weinig tijd. 

Organisatie breed constateren wij dat er een onderstroom van ‘oud’ en ‘nieuw’ werken is, waarbij het 

schakelvermogen van de huidige medewerkers belangrijk is: hoe makkelijk kunnen zij mee in de nieuwe normen 
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die in de organisatie worden gesteld aan de kennis en kunde die wordt gevraagd. Hier is bij de randvoorwaarden 

(hoofdstuk 2) ook uitgebreid aandacht voor geweest. 

Naast de adviserende kant van P&O dient er ook aandacht te zijn voor de meer uitvoerende werkzaamheden. Er 

wordt niet alleen achterstand/achterstallig onderhoud ervaren op het gebied van de advisering, maar ook op de 

beschikbare tools, en inzicht in managementinformatie.  

Er is financiële ruimte nodig om de transformatie door te maken van medewerkers op het gebied van P&O 

rondom de beheer/uitvoeringstaken, naar de adviserende kant. Indien we de cijfers van de benchmarkvergelijking 

bekijken over 2018, is de formatie op beleid/advies P&O voor de gemeente Steenbergen gemiddeld ten opzichte 

van andere organisaties. Structureel vraagt dit daarmee mogelijk niet om extra formatie, maar wel incidenteel om 

de transitie door te maken.  

Naast de invulling van de capaciteit die is benodigd, is het ook raadzaam om als organisatie voldoende budget 

beschikbaar te hebben om de organisatieontwikkeling mogelijk te maken. Denk hierbij aan voldoende 

opleidingsbudget, of financiële ruimte voor bijvoorbeeld een generatiepact.  

Adviseurschap invullen (financiën) 

In de afgelopen periode heeft de gemeente ingezet op het ontwikkelen van proactief en stevig adviseren op het 

gebied van financiën. Dit heeft geleid tot meer grip op de P&C cyclus van de gemeente. Om de ontwikkeling door 

te zetten op het gebied van advisering op het gebied van financiën wordt er door de gemeente verwacht meer 

formatie nodig te hebben. 

Naar de toekomst toe wordt er een nieuw financieel systeem verwacht en wordt e-facturatie verplicht voor 

gemeenten. Dit heeft met name impact op de manier van werken en niet zozeer op formatie, zo is de verwachting 

van gemeente. 

Indien we kijken naar de benchmarkvergelijking die in 2018 is uitgevoerd, dan valt op dat de gemeente 

Steenbergen minder formatie inzet op zowel de beleids-/adviestaak, als ook op de financiële administratie ten 

opzichte van andere gemeenten.  

De uitbreiding van 1,0 fte voor een financieel strateeg (beleid/advies) lijkt daarmee passend te zijn voor de 

organisatie. 

Adviseurschap invullen communicatie  

Op dit moment vindt er een onderzoek in de gemeente Steenbergen plaats over de communicatiefunctie in de 

gemeente. De inzet op deze taak is mede afhankelijk van de visie op dienstverlening en keuzes in kanaalsturing 

die mogelijk zijn.  

Uit de voorlopige bevindingen en aanbevelingen van het uitgevoerde onderzoek door de gemeente Steenbergen 

komt naar voren dat er aandacht moet komen voor het herijken van het communicatiebeleid, het versterken van 

de verbinding met de samenleving en de veranderende rol van de organisatie gefaciliteerd dient te worden. Veel 

van deze taken hebben invloed op de manier van werken.  

De gemeente Steenbergen vraagt uitbreiding qua formatie voor de contentmedewerker webcare. Indien we kijken 

naar de benchmarkvergelijking die in 2018 is uitgevoerd, zien we dat de gemeente Steenbergen minder formatie 

inzet op de uitvoerende taak rondom communicatie, waar onder andere taken zoals contentbeheer van de 

website thuis hoort.  

Voor de beleidsmatige/adviestaak op het gebied van communicatie zette de gemeente Steenbergen in 2018 meer 

formatie in ten opzichte van andere gemeenten. Hierop lijkt een uitbreiding niet direct aan de orde te zijn, maar 

vraagt dit mogelijk andere competenties dan nu aanwezig zijn. 
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De totale formatie die in 2018 werd ingezet op communicatie bedroeg 3,6 fte. Dit is inclusief 1,0 fte van de 

webmaster die de gemeente Steenbergen kent en vanuit een ander team dan het team Communicatie komt. Op 

basis van het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt een behoefte te zijn naar een formatie van 

3,6 fte tot 4,6 fte. In de formatie waar behoefte aan is, zit geen formatie opgenomen voor de webmaster. De 

minimale inzet qua behoefte, is vergelijkbaar met referentiegemeenten van Steenbergen (dit is 3,5 fte). Indien de 

uitbreiding van de contentmedewerker plaatsvindt, zit de gemeente per saldo boven het gemiddelde van de 

benchmarkvergelijking (inclusief de formatie van de webmaster die niet in het team van communicatie van de 

gemeente zit, maar conform de benchmark definitie wel thuis hoort bij het cluster communicatie). 

Adviseurschap invullen Juridische zaken 

De gemeente Steenbergen gaat ook op het gebied van juridische zaken het adviseurschap introduceren. Echter 

wordt hier ervaren dat de formatie op sterkte is en daarmee geen extra of andere formatie benodigd is. Vanuit de 

benchmarkgegevens over 2018 blijkt dat de gemeente meer formatie inzet dan andere organisaties.  

De verandering in manier van werken heeft daarmee geen directe impact op de manier van werken. 

I&A 

Momenteel speelt de discussie rondom uitbesteding van automatisering. De personele inzet wijzigt daar 

logischerwijs door. Een aandachtspunt hierbij is dat taken die op afstand worden gezet, nog steeds een actieve 

regie vanuit gemeente vergt. Op dit moment is nog niet bekend wat de consequenties zijn qua formatie en 

kosten. 

Tegelijkertijd speelt op het gebied van Informatisering de discussie hoe men dit in de gemeente wil organiseren. 

Dit raakt ook de ontwikkeling ‘Data-gedreven sturing/Informatiebeleid’ die bij de domeinoverstijgende 

ontwikkelingen is geplaatst.  

7.3.2  Generieke ontwikkeling op korte termijn 

DIV (digitaal) 

De gemeente is bezig met het maken van de omslag van een papieren archief naar een digitaal archief. 

Momenteel wordt er extra capaciteit ingezet om achterstand weg te werken. Dit is mede door de voorbereidingen 

op de omgevingswet, waarbij zaakgericht werken randvoorwaardelijk is, hetgeen behoorlijke invloed heeft op 

werkprocessen en het digitaal beschikbaar hebben van gegevens.  

Momenteel zijn de processen nog ingericht op ‘oude’ manier van werken, waarbij er een (deels) papieren archief 

beschikbaar is. Dit vraagstuk raakt ook de bredere ambitie van gemeente Steenbergen rond zaakgericht werken. 

De ontwikkeling vergt gedegen kennis van datamanagement, informatievoorziening, digitalisering in combinatie 

met kennis van de Omgevingswet en het fysieke domein. Dit vraagt op korte termijn inzet van de 

programmamanager Omgevingswet en van informatiemanagement/DIV.  

De ontwikkeling rondom het E-depot (het duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale 

archiefstukken) loopt de gemeente Steenbergen mee met de regio, en zijn zij volgend in deze ontwikkeling. 

Impact op formatie wordt niet verwacht. 

Alles vraagt om keuzes hoe je als gemeente ingericht wilt zijn, op basis waarvan vervolgens gekeken kan worden 

welke inzet dit vraagt van de gemeente. Indien we de benchmarkcijfers over de begroting 2018 bekijken, dan zien 

we dat de formatie op DIV vergelijkbaar is ten opzichte van andere organisaties en gaat dit met name om andere 

vaardigheden dan nu in de organisatie aanwezig zijn (rekening houdend met digitaal werken). 
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7.3.3  Specifiek Steenbergse ontwikkeling op lange termijn 

Geen 

7.3.4  Generieke ontwikkeling op lange termijn 

Inzicht in systemen/cloud werken 

Landelijk maken steeds meer organisaties de beweging om in de cloud te gaan werken. Afhankelijk van keuzes die 

gemaakt worden bij de gemeente Steenbergen, gaat dit een impact hebben op de formatie. 

Systemen in de organisatie zijn ondersteunend aan het proces dat uitgevoerd moet worden. Op basis van de 

richting die in het informatiebeleid vastgesteld moet worden (domeinoverstijgende ontwikkeling), volgt de keuze 

voor de benodigde systemen en de manier van werken daarbij. Ook raakt dit aan de ontwikkeling om de 

automatiseringstaak mogelijkerwijs uit te besteden. 

Op het moment dat bekend welke richting de gemeente op wil, is het zinvol om eerst te bekijken wat mogelijke 

oplossingen zijn in de type systemen en daar een keuze op te maken. Om die keuze te maken, vraagt dit mogelijk 

andere vaardigheden dan nu in huis is. 

Tegelijkertijd dient ook rekening te worden gehouden met de voorgenomen uitbesteding van taken.  

Continu toegerust op generieke wetgeving 

In de afgelopen jaren is op diverse terreinen de wetgeving aangepast. Denk hierbij aan de AVG, en de Wet 

Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. De gemeente dient hier continu op toegerust te zijn. Naar onze 

verwachting vraagt die geen uitbreiding in formatie op korte termijn, wel vraagt dit om op de hoogte te zijn en 

blijven van de ontwikkelingen die in gemeenteland spelen. 

Het is bij deze ontwikkeling goed om te realiseren dat een groot deel van de taak belegd is bij de ondersteunende 

diensten van de organisatie. Echter zijn er zaken die uiteindelijk impact op de gehele organisatie hebben (zoals de 

AVG aandacht vraagt voor de manier van werken). 

7.4 Overige formatie-uitbreidingen 

Naast de ontwikkelingen die hierboven geschetst zijn, en in meer of mindere mate raakvlakken hebben met de 

gevraagde uitbreidingen, zijn er nog enkele formatie-uitbreidingen die daar niet direct aan gerelateerd kunnen 

worden. Deze bespreken we hieronder. 

Bestuurssecretariaat 

Er wordt een uitbreiding van de vaste formatie voor het bestuurssecretariaat gevraagd van 0,27 fte. Dit om een 

goede dienstverlening richting de bestuurders te kunnen leveren. Er wordt ervaren dat er een andersoortige 

invulling van het bestuurssecretariaat gevraagd wordt, dan dat de gemeente levert. De werkzaamheden lagen 

voorheen alleen op het agendabeheer van bestuurders, waar de verwachting nu bestaat dat zij ook gaan 

notuleren. Het bestuur verwacht daarmee een managementassistent rol van de bestuursondersteuning. Tevens is 

de eis gesteld dat er altijd iemand aanwezig dient te zijn. In totaal bedient het bestuurssecretariaat zeven 

personen (burgemeester, wethouders, directieteam). 

Vanuit de benchmarkvergelijking over 2018 zien we dat gemeente Steenbergen in verhouding meer formatie inzet 

ten opzichte van het gemiddelde op de taak secretariaat bestuur en directie. De vraag is dan ook of er direct meer 

formatie benodigd is, of dat het vooral gaat om een andere manier van werken die wordt gevraagd. Dit vraagt 

ook duidelijke afstemming in de organisatie wat je van elkaar mag en kunt verwachten. Gezien de eis dat er altijd 

iemand aanwezig is, lijkt het meer aannemelijk, echter hebben wij geen onderzoek gedaan naar de bezetting van 

het bestuurssecretariaat. 
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Secretariaat/administratie 

Het wordt als wenselijk ervaren om 0,5 fte uitbreiding te krijgen op de werkzaamheden rondom 

secretariaat/administratie ter ondersteuning van het team Beheer, Ruimte en Accommodaties. Dit team beschikt 

als enige – zo wordt aangegeven – niet over een secretarieel/administratief medewerker, ter ondersteuning van de 

teammanager en medewerkers. Deze uitbreiding zou bijdragen aan het efficiënter en effectiever werken in de 

primaire processen. De taken voor het team BRA zullen vergelijkbaar zijn als dat nu voor de andere teams wordt 

ingezet. De uitbreiding zal deel uit gaan maken van de secretaressepool bij het team Interne Ondersteuning, 

waarbij nog de discussie speelt of de secretaresses nog centraal geplaatst moeten zijn, of dat zij direct in de 

desbetreffende teams thuis horen. 

Het is voor ons nog onduidelijk waar de inschatting van 0,5 fte op is gebaseerd. Vanuit de benchmark over de 

begroting 2018 is te achterhalen dat de inzet op secretariaat primair proces gemiddeld is ten opzichte van 

vergelijkbare gemeenten.  

Gezien het feit dat BRA geen secretariële ondersteuning kent, waar andere teams dit wel kennen, lijkt de 

uitbreiding aannemelijk te zijn, met daarbij de kanttekening dat de inschatting van 0,5 fte voor ons niet te 

beoordelen blijft. 
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8. Anders organiseren 

De inzet van middelen past idealiter perfect bij a) reguliere werkzaamheden van een organisatie, b) nieuwe 

opgaven of ambities en c) intern gerichte activiteiten op het gebied van organisatieontwikkeling. Deze combinatie 

van activiteiten komt in gemeentelijke organisaties altijd voor. Daarnaast is er idealiter tijd en geld beschikbaar 

voor onvoorzien werk, waardoor bijvoorbeeld piekmomenten kunnen worden opgevangen door eigen 

medewerkers dan wel tijdelijke externe hulp. 

In geval van krapte in de formatie of een teveel aan werkzaamheden (het is maar net hoe je het bekijkt) is het 

verstandig om enerzijds inzicht te verschaffen in de taken en formatie en anderzijds zicht te hebben welke keuze-

opties beschikbaar zijn om formatie en werkzaamheden in evenwicht te brengen. In dit hoofdstuk bieden we deze 

keuzes-opties zoals we die als gangbaar ervaren en adviseren in andere onderzoekstrajecten.  

Achtereenvolgens gaan we in op de volgende algemeen gangbare keuze-opties, waarbij we uitgaan van de 

situatie van krapte (anders dan een overschot aan middelen): 

• Geld toekennen voor uitbreiding van formatie 

• Taken stoppen of verminderen 

• Taken door anderen laten doen 

• Taken anders organiseren 

• Taken in tijd vooruit plannen 

• Kwaliteitsniveaus naar beneden bijstellen 

• Ambities bijstellen 

Een woord vooraf: inzicht in de basis 

Welke keuze-optie ook wordt ingezet, het is altijd van belang om inzicht te hebben in de tijd en budget er 

benodigd is om de huidige taken uit te voeren.. In uw geval biedt het benchmarkonderzoek hiervoor richting en is 

er hier en daar meer verdiepend inzicht in hoeveel tijd van medewerkers beschikbaar is voor de werklast in taken 

(met onderscheid wettelijk / niet wettelijk) en waaraan de huidige beschikbare uren worden besteed. Een 

combinatie van de feitelijke tijdbesteding en de beschikbare tijd van medewerkers kan immers leiden tot een 

betere mogelijkheid in het prioriteren van die tijd. Inzicht in de taken en werklast biedt de basis om te kunnen 

bepalen of taken in aanmerking komen om te vervallen of anders te organiseren.  

Deze basis is niet alleen relevant voor het vervolg op dit onderzoek, maar biedt, indien een en ander wordt 

bijgehouden ook een basis in het geval er in de toekomst nieuwe taakuitbreidingen volgen. 

Geld toekennen voor uitbreiding van formatie 

De meest eenvoudige weg, indien geld voorhanden is, is het toekennen van geld om formatie uitbreiding te 

kunnen plegen. Het is primair aan de gemeenteraad (naast de wettelijk bepaalde taken) om te bepalen hoeveel de 

organisatie van gemeentelijke taken mag kosten.  

Grofweg zijn er twee varianten: incidenteel geld toekennen en structureel geld toekennen. Waarbij het in 

sommige gevallen zo kan zijn dat investeringen op termijn moeten renderen. Bijvoorbeeld in termen van een 

verder ontwikkelde manier van werken of een concreet product of dienst. In andere gevallen hoeft (incidentele) 

uitbreiding van formatie niet per se te renderen, bijvoorbeeld wanneer een innovatiebudget wordt vrijgespeeld. 

Bij innovatie is het immers zo dat sommige uitvindingen iets opleveren en andere mislukken en niets opleveren. 

Wanneer structureel geld wordt toegekend is het noodzakelijk om dit te doen vanuit een langere termijn 

perspectief. Indien medewerkers vast worden aangesteld, moet er wel perspectief zijn op noodzaak van de functie 
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voor meerdere jaren. Is dat niet het geval, dan bestaat er het risico op hogere kosten en meer medewerkers in 

dienst hebben dan nodig is. Wat dat betreft is er ook een extra variant bij het toekennen van structureel geld, 

namelijk structureel investeren in een flexibele schil.  

Een flexibele schil kan bestaan uit een lokale (of regionale) groep van bijvoorbeeld twee of drie medewerkers die 

ervaren zijn in het leiden van programma’s of projecten. Het gaat dan om mensen die flexibel werken in zich 

hebben, het leuk vinden om meerdere projecten tegelijk te ‘trekken’ en afwisseling tussen projecten te hebben. 

Deze mensen komen idealiter uit de eigen organisatie. Een neveneffect kan zijn dat de organisatie daardoor 

minder afhankelijk is van externe inhuur. In geval een dergelijke schil wordt ingericht, is het raadzaam om vooraf 

(als MT) na te denken over wie hen aanstuurt, of en hoe de interne kostenverdeling plaatsvindt en wat de 

(eenvoudige) spelregels zijn voor ‘interne inhuur’. 

Een aandachtspunt bij uitbreiding van formatie is de verhouding tussen werk  in het primair proces en de 

overheadtaken. Soms wordt in gemeenten het primaire werk vergroot en wordt vergeten om bijvoorbeeld ook de 

ondersteunende taken op het gebied van communicatie, administratie of ondersteuning mee te laten groeien. 

Vanuit ons benchmarkonderzoek zijn gegevens beschikbaar hoe de overhead zich verhoudt ten opzichte van het 

primaire proces. 

Taken stoppen of verminderen 

Het criterium ‘welke taak is van rechtswege per se nodig’ is misschien wel de meest basale variant van inzicht 

verkrijgen in ‘wat moet’ en ‘wat kan’. De wettelijke taken moeten eenvoudigweg worden uitgevoerd. Hierbij kan 

hooguit de manier van werken worden aangepast. Andere taken kunnen verschillende niveaus van 

noodzakelijkheid kennen. Taken kunnen worden gecategoriseerd in bijvoorbeeld de categorieën: van strategisch 

groot belang (bijvoorbeeld het faciliteren van een luchthaven door een gemeente op economisch en toeristisch 

terrein), van groot belang, nice-to-have of niet per se van belang.  

Taken door anderen laten doen 

Bij taakuitvoering is een aanvliegroute de volgende: bepalen wie het best (of het goedkoopst of snelst) een taak 

kan uitvoeren. Bij taken zoals op het gebied van automatisering kan het lonen om de bijbehorende taken uit te 

besteden aan een grote partij (in de regio). Bijvoorbeeld omdat een grotere partij meer expertise heeft en/of door 

meer massa goedkoper kan werken.  

Het kan ook zijn dat een ander, bijvoorbeeld een buurgemeente, beter is in een bepaalde taak uitvoeren dan de 

eigen organisatie. Uiteraard vergt dit zelfreflectie (wat kunnen we goed, wat niet, wat kunnen we snel eigen 

maken, wat niet of tegen te hoge kosten?) en soms ook het loslaten van enige trots. Andersom is dit ook het 

geval. Uw organisatie zal goed zijn in sommige taken waarop gemeenten in de regio kunnen aansluiten. Ook op 

dit punt is zelfreflectie nodig en is een regionale verkenning een optie.   

Taken anders organiseren 

Een andere zoekrichting om werklast te verkleinen / capaciteit meer optimaal te benutten is het anders 

organiseren van werkzaamheden. Een goede methode is processen in beeld te brengen vanuit de principes van 

lean-management. Door processen te analyseren ontstaat een beeld van waar eventuele verspilling in het proces 

zit. Bijvoorbeeld overbodige overdrachtsmomenten, onnodige wachttijd of zelfs processtappen die niet bijdragen 

aan het eindproduct. Deze stappen kunnen worden ‘geëlimineerd’, hetgeen tijdwinst oplevert. Soms biedt 

digitalisering een optie en kunnen processtappen worden gedigitaliseerd. Een voorbeeld hiervan is het digitaal 

ontvangen van een aanvraag van een ondernemer, de aanvraag binnen de gemeente uitprinten, bewerken, 

inscannen en digitaal naar een collega sturen. Dergelijke zaken komen voor binnen gemeenten. Het spreekt voor 

zich dat dit geen efficiënt proces is. 
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Anders organiseren gaat ook over nagaan wie bepaald werk het best kan uitvoeren. Soms zijn taken niet op een 

handige manier belegd in de organisatiestructuur, waardoor bijvoorbeeld onnodig veel afstemming moet 

plaatsvinden. 

En meer in algemene zin vind soms onnodig veel afstemming plaats, hetgeen kostbare tijd vergt. Het analyseren 

van de overlegmomenten kan handig zijn. Overigens geldt ook het omgekeerde. Indien in een bepaalde keten van 

werkzaamheden te weinig afstemming plaatsvindt, kan tal van zaken fout gaan en is het raadzaam om juist meer 

overleg te creëren. 

Taken in tijd vooruit plannen 

Realistisch organiseren en ontwikkelen vergt een andere dimensie: de dimensie tijd. Het schuiven van 

werkzaamheden in tijd kan ruimte bieden om drukke momenten te spreiden. Het voordeel van plannen over 

meerdere jaren is dat er meer inzicht en grip op de agenda’s ontstaat. Ook wanneer krapte in formatie geen issue 

is, is het raadzaam om de verwezenlijking van ambities (en de activiteiten die daarvoor nodig zijn) op hoofdlijnen 

te plannen. Bij voorkeur in een agenda van het college (meer op hoofdlijnen) en het management (op hoofdlijnen 

én met meer diepgang). Bij voorkeur zijn deze agenda’s één document, zodat er betrekkelijk eenvoudig een 

gesprek kan worden gevoerd tussen management en college. 

Een aandachtspunt is altijd dat het college primair een horizon heeft van vier jaren (in de praktijk wordt uiteraard 

wel vooruit gekeken door collegeleden) en de organisatie ook het langere termijn perspectief bewaakt. 

Kwaliteitsniveaus naar beneden bijstellen 

Hoge kwaliteit heeft een prijs. Wanneer organisatiekosten (waaronder de beschikbare capaciteit) onder druk 

staan, is er de mogelijkheid om kwaliteitsniveaus naar beneden bij te stellen. Zowel in de extern gerichte 

dienstverlening als binnen de organisatie. Hiervoor zijn onder andere de volgende mogelijkheden beschikbaar, 

overigens zijn dit voorbeelden in algemene zin. En de opties zijn zeker niet volledig, het is indicatief bedoeld.  

• Intern: Verkleinen van gebouwen en werkplekken (bijvoorbeeld door nieuwe huurders te laten betrekken), 

langer gebruiken van ICT-middelen zoals computers en telefonie, verminderen van aanwezigheid bij 

overleggen, verkleinen van overheadfuncties (zoals het aantal managers) of versoberen van 

arbeidsvoorwaarden.  

• Extern: Verkleinen van openingstijden (bijvoorbeeld alleen op afspraak werken), verlagen van niveau 

onderhoud in de openbare ruimte (bijvoorbeeld van niveau A naar niveau C), versoberen van 

klantcontactkanalen (bijvoorbeeld geen whatsapp of een buitenbeter-app gebruiken).  

Heel belangrijk bij het bijstellen van kwaliteitsniveaus is dat ook verwachtingen ten aanzien van kwaliteit heel 

zichtbaar worden bijgesteld. Binnen de organisatie, maar zeker en vooral in college, raad en samenleving. Iedere 

maatregel kan ergens pijn doen. Dit moet duidelijk zijn alvorens tot keuzes over te gaan. 

Ambities bijstellen 

Een uitkomst die nooit leuk is, maar wel in ogenschouw moet worden genomen, is het bijstellen van ambities. Dit 

kan zowel ambtelijk als bestuurlijk het geval zijn. 

• Ambtelijk: Intern gerichte (ontwikkel)activiteiten die niet direct bijdragen aan het uitvoeren van wettelijke 

taken kunnen worden verminderd of gestopt. Een fictief voorbeeld hiervan is het inrichten van Facebook als 

contactkanaal. Hoewel dit mogelijk meer inwonercontact oplevert, is het niet per se noodzakelijk. Primair is 

het management van de organisatie aan zet om dergelijke zoekrichtingen uit te werken. 

• Bestuurlijk: Bestuurlijke ambities verminderen is vaak lastiger gezien de politieke context en de verwachtingen 

die zijn bekrachtigd met een collegeprogramma / -akkoord. Toch is het van belang dat ook een college soms 
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de afweging moet maken om bestuurlijke ambities (gemotiveerd) te temperen indien deze ambtelijk niet 

haalbaar zijn (en alle andere keuze-opties niet mogelijk blijken). Primair is het college (al dan niet door een 

voorstel van het management) van de organisatie aan zet om dergelijke zoekrichtingen uit te werken. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk geven wij onze concept conclusies en aanbevelingen weer.  

9.1 Conclusies  

De context  

Organisatieontwikkeling moet altijd worden bezien in de context waarbinnen die plaatsvindt. We hebben daarom 

de context van gemeente Steenbergen op hoofdlijnen in beeld gebracht. Hierdoor is het begrijpelijk dat er op dit 

moment veel ambities bestaan. Sommige ambities zijn noodzakelijke opgaven, omdat wet- en regelgeving dit 

voorschrijft. Andere ambities staan benoemd in het coalitieakkoord of zijn organisatorische ontwikkelbehoeften 

die grotendeels verband houden met ‘achterstallig onderhoud’ van wat zich in het verleden niet voldoende heeft 

ontwikkeld.  

Een voorbeeld hiervan is dat visies en kaders rond belangrijke thema’s voor een deel ontbreken en daarom dit jaar 

worden uitgewerkt. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van adviesfuncties op het gebied van communicatie, 

financiën, juridische zaken en P&O.   

Inzicht én actie  

Er vindt binnen gemeente Steenbergen veel onderzoek plaats naar wat je de ‘staat van de organisatie’ kunt 

noemen. Het mooie van deze acti viteiten is dat op tal van fronten inzicht ontstaat in aanwezige kwaliteiten, in 

taken, functies en werkwijzen binnen de organisatie. Een risico is dat ‘inzichten’ meer nadruk krijgt dan ‘verrichten’. 

Het dilemma op dit punt is dat er zowel snel actie nodig is om ambities te realiseren als ook inzicht nodig is 

alvorens de organisatie goed kan worden gericht en ingericht om doelrealisatie mogelijk te maken. 

In onze beleving zal op korte termijn moeten worden over gegaan tot meer actie en tot meer externe gerichtheid. 

Onze beleving wordt grotendeels gestaafd door het college dat nu zo’n één jaar heeft volbracht, met de notie dat 

veel visies op bestuurlijke thema’s dit jaar nog worden ontwikkeld en dat per saldo een beperkt deel van de 

collegeperiode tijd rest voor uitvoering van deze visies. Dit is uiteraard iets te kort door de bocht, want er wordt 

natuurlijk dagelijks allerlei goed werk verricht. We zien het wel als een risico in termen van bestuurlijk geduld.  

Als onze aanname klopt, betekent dit dat de organisatie, uitgaande van de situatie dat de huidige formatie en 

budgetten gelijk blijven, meer tijd zou moeten besteden aan de maatschappelijke opgaven dan aan de interne 

organisatie ontwikkelingen. Dit om te voorkomen dat ambities niet worden gerealiseerd. We lichten dit hieronder 

toe.  

Veel tegelijk 

In onze beleving zijn er veel werkzaamheden tegelijk gaande bij de gemeente Steenbergen. Het effect hiervan is 

dat de ambtelijke organisatie zowel bezig is met nieuwe ambities van het college in relatie tot maatschappelijke 

opgaven, de uitvoering van het reguliere werk als ook tal van intern gerichte organisatieontwikkelingen (die nodig 

zijn om de externe ambities en het reguliere werk van de toekomst te kunnen realiseren). We zien als risico dat, 

wanneer op de huidige voet wordt verder gegaan, slechts gedeeltelijk de ambities en ontwikkeldoelen worden 

gerealiseerd. Indicatoren die dit beeld staven, zijn de volgende:   

• Er is structuur aangebracht in de organisatie en visies zijn ten dele ontwikkeld. Tegelijk wordt een groot deel 

van de visie en kaders (waaronder Toekomstvisie en meerdere bestuurlijke opgaven) nog vormgegeven in het 

komende jaar, hetgeen tijd en focus vraagt van een reeds druk bezette organisatie.  

• ‘Nee’ zeggen tegen nieuw werk of het laten vallen van ander werk is organisatiebreed een ontwikkelpunt. 

Hierdoor ontstaat (bij het college) de verwachting dat alles kan worden waargemaakt. We verwijzen hiervoor 
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naar het hoofdstuk ‘Anders organiseren’ waarin we verschillende algemene keuze-opties hebben uitgewerkt 

die op gemeente Steenbergen van toepassing kunnen zijn. 

• Managers zijn druk met reguliere taken, bestuurlijke ambities en activiteiten rond organisatieontwikkeling. De 

behoefte van meerdere managers is meer tijd te hebben voor de ontwikkeling van medewerkers en de 

organisatie ontwikkelopgaven. Dit vanuit de beleving dat medewerkers niet optimaal kunnen worden 

ondersteund in de ontwikkeling. 

• Medewerkers hebben in korte tijd heel veel verandering meegemaakt. Een nieuw MT, nieuw college, 

budgetverantwoordelijkhedenzijn herverdeeld, nieuwe functies, vele onderzoeken, andere normen ten 

aanzien van werk en een organisatie die in betrekkelijk korte tijd heel andere verwachtingen heeft van 

medewerkers. Doorgaans leiden dit soort ontwikkelingen tot onzekerheid, ziekteverzuim, teruggetrokkenheid 

of zelfs vertrek van medewerkers. Hoewel wij niet met medewerkers hebben gesproken, kunnen wij ons goed 

voorstellen (onder andere ingegeven door gesprekken met leidinggevenden) dat een deel van de 

medewerkers moeite heeft met andere verwachtingen ten aanzien van de eigen functie en ten aanzien van 

integraal en opgavengericht werken. De Steenbergse situatie laat overigens zien dat veel managers in korte 

tijd zijn vertrokken, het MT is nagenoeg volledig vernieuwd in het voorjaar van 2018.  

• Er kan ook onzekerheid en angst bij medewerkers bestaan door bijvoorbeeld de uitkomsten van een SPP 

onderzoek en een benchmarkonderzoek en ook dit voorliggende onderzoek, in combinatie met de hoge 

verwachtingen. Niet iedere medewerker heeft om dit alles gevraagd maar kan wel ervaren dat de eigen 

kwaliteiten nu door anderen worden ‘gewogen’.   

• We denken te zien, in relatie tot het vorige punt, dat de organisatieontwikkeling vooral is toebedeeld aan 

medewerkers die organisatieontwikkeling leuk en interessant vinden, terwijl de vele ontwikkelingen iets 

vragen van ook de medewerkers die minder energie krijgen van vernieuwing. Ook zij moeten de 

ontwikkelingen helpen realiseren, hetgeen aandacht vraagt.    

Naarmate de tijd vordert kan een toenemende druk (van het college en de raad) ontstaan op het realiseren van 

alle verwachtingen. Deze toenemende druk op de verwachtingen kan leiden tot meer stress en vervolgens tot 

verminderde realisatie van gestelde doelen en ambities. In onze beleving is het nodig om beter te prioriteren in 

werkzaamheden dan wel taken anders te organiseren. We doen hiervoor verderop aanbevelingen.  

Onderbouwing van uitbreidingsbehoeften 

De onderbouwing van formatie uitbreidingsbehoeften is in onze beleving soms te ‘dun’. Een deel van de gewenste 

uitbreidingen is volstrekt voorstelbaar. Tegelijkertijd zien we bij een groot deel van de uitbreidingsbehoefte niet 

wat het afwegingsproces is geweest om tot het uitbreidingsvoorstel te komen. We concluderen dat structurele 

formatie-uitbreiding vaak wordt gevraagd, terwijl andere manieren van werken, zoals het stoppen van taken, 

verminderen van kwaliteitsniveaus et cetera ook tot de mogelijkheden behoren en ons inziens steeds overwogen 

moet worden.  

Een ander punt is de verhouding tussen werklast en formatie. De huidige (en toekomstige) werklast lijkt, afgaand 

op ontvangen onderbouwingen van uitbreidingsverzoeken, veelal niet inzichtelijk. Idealiter wordt eerst de huidige 

werklast meer inzichtelijk gemaakt om vervolgens na te gaan wat nieuwe ambities aan extra werklast vergen. Het 

resultaat van deze tussenstap is vervolgens bruikbaar om na te gaan in welke mate de beschikbare formatie en 

tijdbesteding passend zijn bij de ambitie.   

De onderbouwing van uitbreidingsbehoeften en het meer dan nu inzicht creëren in de huidige en de toekomstige 

werklast is ook noodzakelijk om ‘straks’ niet te beschikken over een overschot aan menskracht, hetgeen een 

terechte zorg is van een deel van het management. Dit ‘overschot’ voorkomen vergt binnen de organisatie stevige 

personeelsplanning door de teammanagers en directeuren. Het vergt in onze beleving ook stevige HR advisering 

en facilitering.  
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Naar college en raad 

Een goed verhaal met goede navolgbare onderbouwing is nodig om het college en de raad te overtuigen van de 

noodzaak tot toekenning van middelen. We concluderen hierboven dat wat ons betreft nog een slag gemaakt 

dient te worden op de onderbouwing. Daarbij is het nodig om aan te geven wat effecten zijn en wat ‘plan b’ is op 

het moment dat uitbreidingsverzoeken niet of gedeeltelijk worden toegekend. We zien dit primair als een taak 

van het management.  

Bij de weging van uitbreidingsverzoeken heeft het college als ’opdrachtgever’ aan de ambtelijke organisatie 

uiteraard een belangrijke rol. Het college wordt idealiter goed in stelling gebracht om uitbreidingsverzoeken (in 

relatie tot de ambities en integrale opgaven en staat van de organisatie) te wegen op basis van volledige 

informatie, consequenties en keuze-opties. Pas wanneer dit alles bekend is, kan het college goed vanuit de eigen 

rol opereren. Natuurlijk kan het zijn dat het college anders besluit dan wat is geadviseerd. In dat geval is het aan 

de ambtelijke organisatie om de wijziging te vertalen in consequenties voor de randvoorwaarden, waarop het 

college tot slot kan besluiten. In zo’n geval is ook de organisatie (directie) goed in positie, vanuit een heldere rol.  

Een verwachting van management en college is dat eenmaal ‘naar de raad hoeft te worden gegaan’ met ineens 

een brede formatie uitbreidingsbehoefte. In onze beleving is dit niet het geval en zullen ook na de aanstaande 

visie- en kaderontwikkelingen allerlei wijzigingen optreden in de formatiebehoefte.  

Het risico is dat binnen college en raad het beeld kan ontstaan van een organisatie waar, na een toekenning van 

aanzienlijke formatie-uitbreiding, “alweer geld bij moet”. Met andere woorden: meer reële 

verwachtingenmanagement is in onze beleving nodig. 

Inzicht en integraliteit 

We zien dat de organisatie meer rust, overzicht en voorspelbaarheid aan het creëren is. Het ontwikkelen van 

kaders voor beleidsontwikkeling en -uitvoering is hiervoor een welkome en ook benodigde ontwikkeling, het 

creëert immers een toetssteen voor capaciteitsinzet. Kaders bieden onder andere de mogelijkheid om taken te 

stoppen die niet meer in lijn zijn hiermee. Daarnaast maken kaders het eenvoudiger om de benodigde 

randvoorwaarden voor taakuitvoering te wegen en te organiseren, zoals dat nu met bestuurlijke opgaven gebeurt.  

We zien ook dat de organisatie meer integraliteit in complexe vraagstukken aanbrengt. Hierdoor ontstaat een 

basis om beter in te schatten wat binnen de organisatie vanuit verschillende afdelingen en functies nodig is om 

aan vraagstukken te besteden. We doelen niet alleen op capaciteit, maar ook over gewenste procesinrichting, 

rolinvulling en verantwoordelijkheden. Hoewel niet diepgaand onderzocht, lijkt zo’n proces- en ketengerichte 

benadering veel op te kunnen leveren. Dit verder mogelijk maken vergt uiteraard wel een investering in tijd en 

geld. 

De regio 

Ten aanzien van regionale samenwerkingsmogelijkheden missen we een bewust gekozen koers voor de 

organisatie. Een helder standpunt is wel dat uitbesteding van werk aan derden pas kan, wanneer een taak ‘op 

orde’ is. We hebben hierbij twee gedachten. Ten eerste denken we dat het raadzaam is om te zorgen voor een 

meer bewuste koers in de regio. De regio heeft immers allerlei ervaring en vaardigheden waarvan gemeente 

Steenbergen gebruik zou kunnen maken. Een tweede punt is dat wij van mening zijn dat het sterk is om in de 

regio om hulp te vragen, daar waar je als organisatie minder sterk bent. Het is een nobel standpunt om een taak 

daarvoor eerst ‘op orde’ te brengen, maar tijdig om hulp vragen kan ook veel opleveren. Uiteraard vergt dit 

zelfreflectie en goede samenwerkingsvaardigheden.  

Tegelijk kan de regio ook iets aan gemeente Steenbergen hebben. Dat wat in Steenbergen goed gaat, kan 

inspirerend zijn voor de regio, hetgeen de trots binnen Steenbergen kan aanwakkeren, waardoor meer positieve 
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energie vrijkomt. Ook dit vergt zelfreflectie en nagaan waar de gemeentelijke organisatie erg sterk in is. Ons 

gevoel is dat de gemeentelijke organisatie niet te koop loopt met wat het goed kan.  

Flexibiliteit  

Flexibiliteit in formatie en kosten is in onze beleving randvoorwaardelijk om als organisatie goed te kunnen 

functioneren. Op dit moment lijkt er weinig flexibiliteit beschikbaar. De binnen de organisatie geïnventariseerde 

beschikbare budgetten zijn in onze beleving een welkome bron om incidenteel te benutten voor structurele 

verbetering. We zien dat de organisatie deze beweging maakt. 

Ten aanzien van structurele flexibiliteit zien we in ieder geval twee ‘knoppen om aan te draaien’: tijd en geld. 

Flexibiliteit voor bijvoorbeeld het opvangen van piekmomenten kan ontstaan door agenda’s niet 100% vol te 

plannen. Het kan ook ontstaan door per team of op MT niveau een budget te hebben voor onvoorzien werk. Hier 

kan eventueel op worden ingehuurd of een vaste functie kan tijdelijk worden uitgebreid daar waar nodig.  

9.2 Formatieoverzicht 

In deze paragraaf geven we per domein de gevraagde uitbreidingen terug, inclusief in hoeverre de onderbouwing 

hiervan aanneming, niet aannemelijk of niet te beoordelen is. Daarnaast geven we aan per domein welke 

ontwikkelingen in de toekomst mogelijk extra formatie gaan vragen, maar waar nu nog geen formatie voor 

gevraagd wordt.  

Domein overstijgend 

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Structureel 

beleidsmedewerker 

leefbaarheid en 

kernen 

1,0  Huidige kwartiermaker is 

voor 0,67 fte beschikbaar, 

dat blijkt ontoereikend te 

zijn met de huidige ambities. 

Extra capaciteit nodig om 

kerngericht werken goed 

neer te zetten 

Aannemelijk Ambities 

Projectleider 2,0 Projectleidingscapaciteit 

nodig om de filosofie van 

opgavengericht werken te 

kunnen uitvoeren 

Niet te beoordelen, 

onderbouwing 

ontbreekt 

Organisatieontwikkeling 

Projectondersteuner 1,5 Ook projectondersteuning 

nodig bij het oppakken van 

projecten 

Niet te beoordelen, 

onderbouwing 

ontbreekt 

Organisatieontwikkeling 

Medewerker griffier 0,6 Uitbreiding nodig voor 

goede dienstverlening 

richting raad 

Deels aannemelijk Ambities 

Daarnaast verwachten wij dat de bestuurlijke opgaven die nog niet zijn uitgewerkt een mogelijke impact op de 

benodigde formatie kunnen hebben.  
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Domein Sociaal 

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Beleidsmedewerker 

Sociaal Domein 

(WMO) 

1,0 Onvoldoende capaciteit om 

bij te blijven in 

ontwikkelingen, ondanks 

regionale samenwerking 

Aannemelijk Regulier 

Jongerenwerker 1,0 Ambitie/regulier Niet te beoordelen Ambities 

Jeugdprofessional 2,2 Beweging naar voren, vanuit 

beschikbare middelen 

Aannemelijk Ambities 

Daarnaast gaat de gemeente binnen nu en enkele jaren te maken krijgen met een aantal taken, waar nu nog niet 

helder van is wat de impact op de formatie gaat zijn. Dit betreft de Wet GGZ, Beschermd Wonen en de wens van 

de regio om meer in te zetten in het oppakken van zorgfraude. Dit gaat mogelijk in de toekomst extra formatie 

vragen bij de gemeente Steenbergen. 

Domein Fysiek 

Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Structureel Medior 

Economie en T&R 

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Niet te beoordelen Ambitie 

Structureel 

beleidsmedewerker 

OOV  

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Niet te beoordelen Ambitie of regulier? 

Structureel 

beleidsmedewerker 

integrale veiligheid 

0,7 Voor het toekomstbestendig 

maken van het cluster OOV 

wordt deze uitbreiding als 

wenselijk gezien 

Niet te beoordelen Ambitie of regulier? 

Structureel 

handhaving  

1,5 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Niet te beoordelen Ambitie of regulier? 

Structureel verkeer 

en mobiliteit 

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Aannemelijk Regulier 

Structureel beleid 

DZH 

(duurzaamheid) 

1,0  Bestuurlijke opgave 

Duurzaamheid 

Aannemelijk, 

onderbouwing 

matig 

Ambitie 

Structureel beleid 

groen  

1,0  Structurele toename in vraag 

groenprojecten/(her)inrichting. 

Niet aannemelijk  Regulier 

Structureel 

administratie 

0,5 Huidige (relatief dure) 

medewerkers houden zich 

bezig met administratieve 

taken. Nodig om efficiënter te 

werken en werkvoorraad beter 

te kunnen behappen. 

Niet te beoordelen. 

Wat is de 

verhouding t.o.v. 

verkeerskundige? 

Organisatieontwikkeling 

Structureel 

Juridische 

Planoloog 

0,5 

 

Aannemelijk, mits 

verwachte groei 

gerealiseerd wordt. 

Ambitie 
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Functie Formatie Onderbouwing door 
gemeente Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Structureel 

planoloog 

1,0 Nu inhuur, omzetten naar 

structurele formatie 

Aannemelijk, mits 

verwachte groei 

gerealiseerd wordt. 

Ambitie 

Structureel 

gegevensbeheer 

1,0 Nu deels inhuur Deels aannemelijk Regulier 

Structureel riool / 

water 

0,5 Fysieke karakter en (regionale) 

opgaven 

Aannemelijk, mits 

forse 

areaaluitbreidingen 

in toekomst 

Ambitie 

Medewerker 

speeltoestellen 

1,0 Geen kennis/capaciteit 

beschikbaar voor onderhoud 

en keuring. 0,4 voor 

onderhoud, 0,4 voor keuring 

en 0,2 voor monitoring 

openbare ruimte 

Aannemelijk, 

hoewel 

onderbouwing 

ontbreekt 

Regulier 

Medewerker 

bomen 

1,0 Met areaaluitbreiding is 

formatie niet meegegroeid. 

Aannemelijk, 

hoewel 

onderbouwing 

ontbreekt 

Regulier 

Andere ontwikkelingen die in de toekomst (mogelijk) capaciteit gaan vragen, waar de gemeente over na dient te 

denken betreft de Wet private kwaliteitsborging en de invulling/vervanging van het huidige 

werkvoorzieningsschap. 

Domein Dienstverlening 

Functie Formatie Onderbouwing 
door gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taak 

Incidenteel project 

DVL  

0,75 Tijdelijke functie: 

capaciteit voor 

uitwerking/implementatie 

dienstverleningsvisie 

Aannemelijk Ambitie 

Kwaliteitsmedewerker 

DVL (dienstverlening) 

0,75 Verdere uitvoering na 

afronding projectleider 

dienstverlening, nodig 

voor continue borging 

ontwikkeling en kwaliteit 

Aannemelijk Ambitie 

Informatie-adviseur 1,0 Ambitie van de 

organisatie vraag 

structurele invulling i.p.v. 

inhuur 

Aannemelijk, 

behoefte bestaat 

bij de gemeente 

om daar nog 

onderzoek naar te 

doen 

Regulier 

Aanvullend op de gevraagde uitbreidingen, constateren wij dat de gemeente Steenbergen nog geen actie heeft 

ondernomen op de taak regie met betrekking tot inburgering die naar de gemeente komt in 2020. Onze 

verwachting is dat de gemeente hier mogelijk extra formatie voor nodig kan hebben. 
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Domein Bedrijfsvoering 

Functie Formatie Onderbouwing 
door 
gemeente 
Steenbergen 

Inschatting 
Berenschot 
m.b.t. 
onderbouwing 

Type taken 

Contentmedewerker 

webcare 

1,0 Nu inhuur, 

omzetten 

structurele 

formatie 

Aannemelijk Regulier/ambitie 

HRM Strateeg 1,0 Tijdelijke inhuur, 

nadat werving 

vaste kracht niet is 

gelukt. Behoefte 

aan structurele 

invulling 

Aannemelijk, 

incidenteel 

transformatiebudget 

nodig. Maken 

organisatie 

ontwikkeling 

mogelijk 

Regulier 

Financieel strateeg 1,0  Nu inhuur Aannemelijk. Maken 

organisatie 

ontwikkeling 

mogelijk 

Regulier 

Bestuurssecretariaat 0,27 Verwachting is dat 

2,5 fte nodig is om 

alle taken voor 

huidig college uit 

te kunnen voeren 

en goede 

dienstverlening te 

borgen 

Deels aannemelijk Ambitie 

PM: Communicatie Pm Afhankelijk van 

onderzoek 

communicatie, De 

formatie binnen 

communicatie 

wordt herijkt naar 

aanleiding van het 

onderzoek 

Niet aannemelijk Organisatieontwikkeling 

Secretarieel/administratie 0,5 Behoefte aan 

ondersteuning 

voor het team BRA 

om efficiënter te 

werken 

Deels aannemelijk Organisatieontwikkeling 

Er zijn geen andere ontwikkelingen waar op dit moment extra formatie voor nodig is. Veel van de ontwikkeling 

(zoals rondom I&A) zijn nog in de verkennende fase en is nog niet bekend wat de impact hiervan gaat zijn op de 

formatie. 

9.3 Aanbevelingen 

Hieronder hebben wij onze adviezen uitgewerkt. We beperken ons tot wat in onze beleving de nu belangrijkste 

adviezen zijn. Een deel van de adviezen kan op korte termijn worden uitgevoerd. Een deel is gericht op 

middellange termijn.  

Adviezen voor de korte termijn 

• Creëer ambtelijk en met het college meer realistische verwachtingen over wat haalbaar is door 

werkzaamheden sterker te prioriteren. Dit kan worden gedaan door het volgende te overwegen: taken te 
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laten vallen, kwaliteitsniveaus terug te brengen, regionaal te organiseren, ambities in verder in tijd te plannen 

of, indien de ruimte er is, ambities te temperen. Ons advies voor het proces om dit te doen is als volgt:  

- de teammanagers samen met de opgavenregisseurs nog één slag te laten maken op de 

uitbreidingsbehoeften, als een integraal team en de behoeften uit te werken inclusief keuze-opties en 

consequenties,  

- op basis waarvan de directie keuzes kan maken en iets kan vinden van de uitwerkingen, 

- op basis waarvan het college keuze-opties kan wegen en keuzes kan maken in wat wordt toegekend, in 

wat aan de raad wordt voorgelegd en in wat niet wordt overgenomen (met motivatie). 

- Na de weging van het college (en de weging in de raad) stellen we voor dat college en directie bijeen 

komen om de consequenties van keuzes te bespreken, 

- waarna directie met MT en bestuurlijke opgavenregisseurs kan komen tot een uitwerking van keuze-

consequenties en plannen voor implementatie van de beslissingen,  

- waarna college, directie, MT en bestuurlijke opgavenregisseurs in een dagdeel de resultaten van dit 

proces delen en daardoor de ‘klokken gelijk zetten’.  

• Manage de verwachtingen van de ambities die overeind blijven en de ambities die vervallen of worden 

aangepast. Hoe sterker het verhaal bij alle belanghebbenden is, des te kleiner de kans op teleurstelling. 

• Maak een ontwikkelagenda (met het college) waarin regulier werk, ambitiegerichte werkzaamheden en 

interne organisatie ontwikkelingen voor college en voor organisatie zichtbaar zijn (mogelijk is dit een 

uitbreiding van de huidige beleidsagenda)  

• Investeer in periodieke ontmoeting tussen college en directie / MT / opgavenregisseurs. Ontmoetingen 

waarin de voortgang rond de agenda wordt besproken en waarin, ieder vanuit de eigen rol, kan worden 

gesproken over onderlinge verwachtingen. Overweeg hiervoor een externe gespreksleider te betrekken, zodat 

ook de bestuurlijk en ambtelijke voorzitters de ruimte hebben om mee te praten. Naast het inhoudelijke nut 

van ontmoeting is het goed om elkaar ook als mens verder te ontmoeten, bijvoorbeeld met een gezamenlijk 

etentje. Immers zullen de verschillende mensen, ieder vanuit de eigen rol, gezamenlijk tot succes moeten 

komen. Wat daarbij helpt, is het samen leuk hebben, naast alle inhoudelijke uitdagingen. 

• Investeer in het faciliteren van managers zodat zij meer ruimte kunnen creëren om de ontwikkeling van 

medewerkers mogelijk te maken. De manager is hiervoor primair zelf aan zet en dient hiervoor de 

randvoorwaarden te creëren met de directie en (zo is onze sterke suggestie) met stevige HR advisering ten 

aanzien van medewerker ontwikkeling, in- door en uitstroom.  

• Heb scherp oog voor de impact die de vele veranderingen heeft op medewerkers. Primair is dit een taak voor 

iedere teammanager. Wellicht zou een HR-adviseur hierin kunnen faciliteren. 

• Stel een ontwikkelbudget beschikbaar dat primair beschikbaar is voor directie en MT om de interne 

organisatieontwikkeling te kunnen faciliteren. De hoogte van het budget is nader te bepalen, wellicht op basis 

van een voorstel van het integrale MT (en in nauwe afstemming met HR adviseurs). 

Adviezen voor middellange termijn 

• Creëer per team inzicht in de werklast, waardoor meer inzicht ontstaat in hoeveel tijd taken vergen en 

hoeveel menskracht hiervoor nodig is. Investeer ook in het verder inzichtelijk maken van werkprocessen en 

deze te stroomlijnen. Dit alles primair in lijn met de belangrijkste integrale bestuurlijke opgaven. Bij voorkeur 

zijn het de medewerkers zelf die deze inzichten creëren, waarbij externe begeleiding met procesoptimalisatie-

ervaring kan helpen. 

• Investeer in meer zakelijkheid bij medewerkers en managers. Bijvoorbeeld door in- of externe trainingen te 

organiseren waarin wordt geoefend met casussen. Bij voorkeur met echte casussen en geen fictieve.  

• Verken de kracht en de vaardigheden die in de regio beschikbaar zijn voor gemeente Steenbergen, om op 

basis hiervan te komen tot een kader voor uitbesteding / samenwerking in de regio.  
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• Versterk de integraliteit in besturing én aansturing (wie gaat waarover?, hoe gaan we integraal prioriteren? Bv 

hoe komen A3 jaarplannen samen en hoe sturen we daarop als managementcollectief?). Het huidige beeld is 

gedeeltelijk diffuus en zou aan kracht kunnen winnen.  
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. 

Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven 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. 

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 

organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor 

uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten 

van een vraagstuk aan te pakken. 
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