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Doel presentatie  

Doel van de presentatie is:  
 

• De raad vroegtijdig betrekken bij de voortgang & inhoud van het 

project. 

• Nadenken over de strategische overwegingen om te gaan 

samenwerken op het terrein van de bedrijfsvoering. 

• Verkennen van het antwoord op een aantal andere vragen, 

zoals: wat is het doel van de samenwerking, wat levert het op, 

wat is de rol van de raad en zijn er mogelijkheden voor lokale 

beleidsvrijheid? 

• Delen van discussiepunten die momenteel spelen. 

 



Wat vooraf ging 

Historie 
 

• 2013: Verkenning door de drie colleges van de mogelijkheden tot 

verdergaande samenwerking: bedrijfsvoering kwam als kansrijk 

naar voren 

• Colleges geven opdracht tot nader onderzoek door de 

gemeentesecretarissen naar samenwerkingsmogelijkheden op dit 

terrein 

• Begin 2014: samenwerking heeft meerwaarde en er is veel 

draagvlak bij medewerkers 

• Maart 2014: Colleges geven opdracht tot businesscase 

 



Waarom samenwerken 
Versnelling in (externe) ontwikkelingen vraagt om meer 

flexibiliteit 
 

Enkele ontwikkelingen: decentralisatie, participatie, crisis, wet & 
regelgeving, 1e overheid, dienstverlening, informatiebeveiliging, 

veranderingen veiligheid en fysiek domein 

 

Om te kunnen voldoen aan deze ontwikkelingen is een adaptieve en 
vernieuwende gemeentelijke organisatie nodig 

 

Daarvoor is goede en stevige ondersteuning op bedrijfsvoering nodig 

 



Waarom samenwerken 
Maar: 

Ieder voor zich kunnen we dat niet leveren, want op dit 
moment is er binnen de bedrijfsvoeringsafdelingen 

sprake van kwetsbaarheid, vraagstukken m.b.t. 
continuïteit, kwaliteit en klantgerichtheid 

Bijv. hoge werkdruk, risico op uitval (sleutel)medewerkers, risico’s 
m.b.t. eenpittersfuncties, moeilijkheden bij invulling functies, 

opmerkingen managementletter over kwetsbaarheid 

 

Daarom:  

Samenwerken op bedrijfsvoering 

 

 



Samenwerking: synergievoordelen op 5 K’s 

Kwaliteit 
• Vergroting vermogen om dynamisch in te spelen op ontwikkelingen 

• Meer ruimte voor strategische functie 

• Professionalisering klant-opdrachtnemer relatie 

Continuïteit en Kwetsbaarheid 
• Minder eenpitters 

• Mogelijkheid tot meer (deel-)specialisatie 

Kosten 
• Minder méérkosten 

• Minder noodzaak tot externe inhuur (expertise en capaciteit) 

Klantgerichtheid 
• Professionalisering klantrelatie 

 

 



Welke bedrijfsvoeringsterreinen? 

Werkzaamheden die worden ingebracht: 
 

• Financiën, P&O, I&A, Facilitaire zaken en DIV worden bij de start 

ingebracht.  

• Vanuit integraliteit van de bedrijfsvoering is het wenselijk alle werkvelden 

in te brengen. 

• Om voordelen te behalen worden integraal alle werkzaamheden (Beleid, 

Advies, Ondersteuning en Control) per werkveld ingebracht 

• Na 3 jaar (gelijktijdig met de evaluatie) wordt heroverwogen of andere 

bedrijfsvoeringsvelden (bijv. Juridische zaken, Communicatie en BMO) 

gaan aanhaken. 

 

 



Locatie taakuitvoering 

Activiteit 

Beleid 

Advies 

Ondersteuning 

Control 

Decentraal 

Ophalen en 
verbinden 

Voornamelijk  

Beperkt  

Ophalen en 
terugkoppelen 

Centraal 

Uitwerking 

Afstemming  

Voornamelijk 

Uitwerking 



Sturing, structuur & juridische grondslag 

‘Bedrijfsvoeringsorganisatie’ is het meest geschikt 

 

• ‘Lichte’ GR (nieuw type GR) 

• Alleen DB, geen AB 

• Gemeentesecretarissen vormen directie 

• Besluiten door directie worden op basis van unanimiteit genomen 

• Na 3 jaar gezamenlijke evaluatie  en na 4 jaar exit mogelijkheid (bij 

uittreding worden de kosten gezamenlijk naar redelijkheid gedragen) 

• Functioneert als ‘afdeling’ van de 3 organisaties (gedwongen 

winkelnering) 

 

 



Huisvesting 
De bedrijfsvoeringsafdeling wordt in de bestaande panden 

gehuisvest 

 

Bij de keuze welke afdeling waar wordt gehuisvest, wordt 

rekening gehouden met: 

• Beschikbare ruimte 

• Omvang van het werkveld 

 

De keuze wordt gemaakt voordat de gezamenlijke 

bedrijfsvoeringsafdeling in werking treedt. 

 

 



Veranderstrategie 
• Voorbereiding implementatie na besluitvorming 

(dakpansgewijze aanpak af te stemmen met OR en 

expertgroepen) 

• Start bedrijfsvoeringsafdeling op 01-01-2016 

• We gaan de samenwerking aan voor een periode van 

ten minste 4 jaar. 

• In het 3e jaar  evaluatie en mogelijkheid tot 

heroverweging. 

• Na 4 jaar mogelijkheid tot exit 

 

Voor de start van de bedrijfsvoeringsafdeling wordt een 

nulmeting uitgevoerd. 

 

 



Bestuurlijk proces 
Streven ingangsdatum bedrijfsvoeringsafdeling is januari 2016 

 

Nu ‘proeven’ bij verschillende partijen (o.a. college, raad, OR, 

medewerkers) hoe men tegen de voornemens aankijkt.  

 

Te nemen stappen zijn: 

• Voorgenomen besluit door colleges (bedrijfsplan en voorstel 

oprichting bedrijfsvoeringsafdeling voor de gemeenteraad); 

• Advies OR op voorgenomen besluit; 

• Besluit gemeenteraden over oprichting bedrijfsvoeringsafdeling. 

 

 



Discussiepunt: de kosten 
Feit: De totale bedrijfsvoeringsformatie van de drie 

 gemeenten gezamenlijk (bij inbreng alle 

 bedrijfsvoeringsonderdelen: 151fte) is 11 FTE lager 

 dan het gemiddelde van de vergelijkingsgroep in de 

 Berenschot Benchmark (162 fte) 

• Verwachting: Minder meerkosten in de toekomst 

• Waar efficiëntiebesparingen kunnen worden 

gerealiseerd worden de vrijgekomen middelen ingezet 

om de doelen op de andere 5 K’s te realiseren. 

• Geen significante besparingen op formatie die direct 

kunnen worden ingeboekt. 

 

 

 



Discussiepunt: de kosten 
De kost gaat voor de baat uit: incidentele opstartkosten 

 

Uitgangspunten: 

• We doen zoveel mogelijk zelf 

• We zoeken zoveel mogelijk dekking in bestaande 

budgetten 

 

 

 



Vragen/opmerkingen/discussiepunten 
 

 

      


