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BELEIDSKADER INHUUR DERDEN 2019

inleiding

personele capaciteit
Medewerkers kunnen het verschil maken tussen een middelmatige en goed presterende 
organisatie. Dit vereist wel dat het potentieel van de medewerkers (kennis, vaardigheden, 
competenties, houding en gedrag) aansluit op de ambities en doelen van de organisatie en het 
bestuur.
Het doel is continu beschikken over een kwalitatief en kwantitatief optimale personeelsbezetting. 
Hierbij gaat het om medewerkers die in vaste of tijdelijke dienst zijn, of een andere betrekking 
hebben met de gemeente Steenbergen, zoals bijvoorbeeld detachering, payroll of inhuur.

balans
Met de organisatieontwikkeling beogen we 
een op de samenleving gerichte organisatie 
die wendbaar en betrokken is. Dit sluit aan op 
de ambities van het coalitieakkoord Gewoon 
Samen Doen!
De organisatie zal voortdurend moeten 
kunnen inspelen op de dynamiek in de 
samenleving en in het politiek-bestuurlijke 
veld. Echter er zijn grenzen aan wat de 
organisatie aankan. Er dient een gezonde 
balans te zijn tussen de ambitie, de 
beschikbare middelen en de personele 
capaciteit. Dit voorstel gaat nader in op 
inhuur van personele capaciteit als de inzet 
van medewerkers met een vast dienstverband 
niet mogelijk of niet toereikend is.
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zelf doen versus inhuur
Bij het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 is aangegeven dat medewerkers de leuke of 
interessante, uitdagende klussen (de 'krenten uit de pap') zien verdwijnen naar ingehuurde 
krachten en dat daarmee kennis verloren gaat en motivatie minder wordt.
Om de medewerkers op voldoende kennisniveau te houden, de juiste vaardigheden te 
onderhouden en flexibel inzetbaar te maken, dient de organisatie de medewerkers tijdig op te 
leiden en hen ervaring te laten opdoen met taken die ze niet eerder hebben gedaan. Dit past 
goed in een lerende organisatie die de gemeente Steenbergen wil zijn. Met de vastgestelde 
organisatievisie en de kernwaarden heeft de organisatie aangegeven om continu te investeren in 
de ontwikkeling van haar medewerkers. Zo kan de organisatie een professionele partner worden 
en blijven voor externe partijen en het bestuur.
Desalniettemin komt het voor dat interne kandidaten ondanks de mogelijkheid tot opleiding en 
training niet matcht op de gewenste kwaliteiten of vaardigheden. Dan ligt het voor de hand om 
een kandidaat van buiten de organisatie aan te trekken. Het 'beleidskader inhuur derden' geeft 
duidelijkheid over situaties waarin de organisatie overgaat tot inhuur.
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Waarvoor wordt nu ingehuurd

o. externe expertise
Binnen de gemeente Steenbergen worden externen ingehuurd voor (onderdelen van) 
taken waarvoor binnen de vaste personeelsbezetting specialistische kennis ontbreekt of 
niet op een doelmatige wijze kan worden georganiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan 
bijvoorbeeld advies- en onderzoeksopdrachten.

b. tijdelijke behoejìe extra capaciteit
Tevens worden externen ingehuurd wanneer er tijdelijk extra capaciteit nodig is. 
Bijvoorbeeld in geval van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof, piekbelasting, 
specifieke klus of wanneer nog niet duidelijk is hoeveel formatie ervoor een bepaalde 
taak structureel nodig is, bijvoorbeeld in het Sociaal domein of t.a.v. duurzaamheid.

c. uitbesteden van werk
Daarnaast maakt de gemeente ook gebruik van organisaties/bedrijven aan wie zij een 
volledige taak heeft uitbesteed. Dit betreft taken waarvoor (in het verleden) een 
beleidskeuze is gemaakt om deze niet meer zelf uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn 
inkoop (inkoopbureau West-Brabant), schoonmaak (WVS), milieucontroles (OMWB), 
beveiliging (EBN), onkruidbestrijding, etc..

Bekostiging inhuur uit exploitatie (waaronder het personeels- en inhuurbudget),
voorzieningen of investeringsbudget

De bekostiging van inhuur van externen binnen de gemeente Steenbergen geschiedt uit de 
exploitatie (waaronder het personeels- en inhuurbudget), voorzieningen of een 
investeringsbudget.

geplande inhuur

In het geval dat inhuur van externen uit een voorziening, exploitatie- of uit een 
investeringsbudget wordt gefinancierd, betekent dit dat er vooraf al rekening mee is gehouden. 
Over het algemeen gaat het hier om geplande activiteiten waarvoor een voorziening, exploitatie- 
of investeringsbudget beschikbaar is en waarvan een deel is bedoeld om de benodigde 
personele capaciteit in te huren.

ongeplande inhuur

Indien inhuur van externen geschiedt vanuit het personeelsbudget betreft het overwegend 
inhuur vanwege onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld nieuwe wensen van de raad of 
het college, bijvoorbeeld als gevolg van een motie. Maar ook vanwege tegenvallers, ziekte of voor 
vacatures die niet op korte termijn vervuld (kunnen) worden.
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Onderliggende kaders en voorschriften

Ondanks dat er momenteel geen expliciet beleid is geformuleerd voor inhuur van externen, zijn 
er wel enkele kaders waar navolging aan wordt gegeven c.q. rekening mee wordt gehouden bij 
de huidige inhuur van externen.

1. Organisatieregeling
Op 1 mei 2018 is de "Organisatieregeling gemeente Steenbergen 2018' in werking getreden. In 
hoofdstuk 4 van deze regeling zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie 
en teammanagers opgenomen ten aanzien van de middelen en capaciteitsplanning.

2. CAR/UWO gemeente Steenbergen
In hoofdstuk 2 van de CAR/UWO-regeling is bepaald dat de vervulling van vacatures bij voorkeur 
geschiedt uit het personeel van de gemeente, tenzij naar het oordeel van het tot aanstelling 
bevoegde bestuursorgaan het dienstbelang zich daartegen verzet. Een aanstelling geschiedt voor 
bepaalde of onbepaalde tijd.

3. mandaatbesluit
Krachtens ons Mandaatbesluit 2019 is de gemeentesecretaris/algemeen directeur gemandateerd 
voor het openstellen van vacatures/benoemen van personeel binnen de reguliere en als zodanig 
vastgestelde formatie dan wel binnen de bestaande en daartoe beschikbaar gestelde budgetten. 
Tevens is aan hem, maar ook aan de directeur bedrijfsvoering 8i dienstverlening, mandaat 
verleend voor de inzet van tijdelijk personeel.

4. inkoop- en aanbestedingsbeleid
Op 1 juli 2017 is bij collegebesluit het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid van kracht 
geworden. Hierin is een aantal richtinggevende aanwijzingen opgenomen voor een doelmatige 
en rechtmatige inhuur van externen. Tevens is daarin opgenomen dat ingeval van calamiteiten 
of andere spoedeisende redenen de secretaris/algemeen directeur de handelingsvrijheid heeft 
om na afstemming met de portefeuillehouder p&o een gepaste procedure te volgen voor de 
inhuur van personeel. Voor deze afwijking van het inkoop- en aanbestedingbeleid is geen besluit 
van het college van burgemeester en wethouders (vooraf dan wel achteraf) benodigd.

4a. gezamenlijke inkoop via het Mobiliteitscentrum West-Brabant 
Vanaf 2011 trekken de 17 gemeenten van West-Brabant, aangevuld met enkele gemeenten uit 
Mìdden-Brabant en organisaties zoals de OMWB, gezamenlijk op bij het inhuren van externen 
door collectieve contracten met bureau's af te sluiten. De tarieven kunnen daardoor lager zijn. 
Ook is daarbij afgesproken dat inhuur van extern personeel pas kan plaatsvinden als de interne 
mobiliteit tussen gemeenten niets heeft opgeleverd. Deze interne mobiliteit tussen gemeenten 
wordt geregisseerd door het Mobiliteitscentrum West-Brabant, waarvan de 17 gemeenten 
(waaronder de gemeente Steenbergen) eigenaar zijn.

4a-1. Regionale vacaturesite www. werkenin westbrabant. nl.
We profiteren van de mogelijkheden van de regionale arbeidsmarkt als we samen met de 
Brabantse Wal gemeenten maar ook de andere gemeenten in de regio, vraag en aanbod bij 
elkaar brengen voor klussen en tijdelijke projecten. De infrastructuur daarvoor ligt er met 
www.werkeninwestbrabant.nl. Het ligt met name aan de discipline van alle gemeenten om 
hieraan mee te werken. Immers ook hier geldt dat door regionale mobiliteit er intern een frictie 
ontstaat die om een oplossing vraagt.
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4a-2. Mantelcontract uitzenden en detacheren.
Al enkele járen heeft onze gemeente samen met de regiogemeenten, de Provincie en het 
Waterschap een mantelcontract afgesloten met een drietal uitzendorganisaties (Start, Driessen 
en Unique). Het betreft hier de doelgroep externe inhuur tot en met de gemeentelijke 
salarisschaal 8. Het inhuur-Zdetacheringproces wordt ondersteund door het Mobiliteitscentrum Z 
Flex West-Brabant.

4a-3. Payroll.
In het verlengde van de Europese aanbesteding voor uitzenden/detacheren heeft het 
Mobiliteitscentrum ook een contract afgesloten met Driessen voor de zogenoemde payroll. 
Payrolling houdt in dat de gemeente zelf zorg draagt voor het aanbrengen van een kandidaat. De 
kandidaat komt in dienst bij de payroll-organisatie en die detacheert de kandidaat bij onze 
gemeente. Via deze constructie kunnen we medewerkers in alle salarisschalen plaatsen. Middels 
deze constructie worden hoge WW-verplichtingen voor de gemeente voorkomen.

4a-4. Marktplaats.
Via de regionale site ‘flexwestbrabanť doet onze gemeente mee aan het zogenoemde 
marktplaatsconcept. De kern van dit concept is dat de aanvragen voor externe inhuur vanaf 
schaal 8 en hoger worden gepubliceerd op de marktplaats van genoemde vacaturesite. Na 
plaatsing van de vacature kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de 'vacature'. Op basis 
van een aantal harde selectiecriteria rolt er bijvoorbeeld een top 5 uit waar onze gemeente, in de 
hoedanigheid van opdrachtgever, gesprekken mee voert. Op basis van een totale afweging (ook 
de 'zachte' criteria) volgt er normaal gesproken een gunning.

Deze aanpak leidt er enerzijds toe dat behalve de gerenommeerde bureaus ook veel ZZP'ers (die 
markt is omvangrijk) aan bod kunnen komen; een groep die nu vaak via bemiddelingsbureaus - 
die hiervoor een aardige fee vragen- bij gemeenten in beeld komen. De grotere concurrentie leidt 
(zo blijkt uit de praktijk) ook tot een betere prijs-Zkwaliteitverhouding. Bovendien is deze aanpak 
aanbestedingsproof.

Daarnaast is het zo dat het Mobiliteitscentrum voor alle opdrachten/vacatures kijkt of er geen 
regionale kandidaat is.

5. Regeling budgetbeheer 2019
De regeling budgetbeheer bepaald onder meer de bevoegdheid tot het doen van uitgaven. Zo 
mag de budgetbeheerder uitgaven doen:

a. tot maximaal de in de exploitatiebegroting (productenraming) opgenomen 
budgetten;

b. tot maximaal het saldo van de voorziening voorzover dit door de gemeenteraad of 
het college is vrijgegeven;

c. tot maximaal het bedrag van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde 
investeringsbudgetten en het in de begroting opgenomen overzicht 'inhuur derden' 
gespecificeerd naar taakveld..

Besluitvormingsprocesproces.

o. directiebesluit

Voor de beheersing van kosten en een adequate budgetbewaking is binnen de directie en het 
managementteam afgesproken dat inhuur van derden pas feítelijk plaatsvindt nadat het

4



formulier 'aanvraagformulier voor ínzet externen/urenuitbreiding' intern voor akkoord is 
getekend door de gemeentesecretaris/algemeen directeur of de directeur bedrijfsvoering Ä 
dienstverlening. De direct verantwoordelijke leidinggevende is verantwoordelijk voor het in 
roulatie brengen van voornoemd formulier.

b. collegebesluit

In die gevallen waarin er sprake is van een collegebevoegdheid tot het nemen van een besluit, 
draagt de direct verantwoordelijke leidinggevende zorg voor het tijdig in roulatie brengen van de 
college adviesnota overeenkomstig het vastgestelde primaire proces.

BELEIDSKADER

ZELF DOEN VERSUS INHUUR

Zelf doen versus inhuur
Zeker daar waar sprake is van langlopende projecten, etc. is het zelf in (tijdelijke) dienst nemen 
van medewerkers een serieuze optie. Daarbij wordt telkens een goede afweging gemaakt tussen 
de hiermee gepaard gaande risico's (WW verplichtingen) en de voordelen (kosten, continuïteit). 
Deze afweging vindt steeds vooraf plaats door de directie.

(Structureel)

I.Zoja, invulling vacatures

Voordat een vacature wordt opengesteld vindt binnen de directie de afweging plaats of de 
reguliere wervingsprocedure wordt gevolgd of dat er een gegronde reden is om de vacature op 
andere wijze in te vullen. Deze afweging vindt plaats voor alle functies met uitzondering van de 
functies waar het college op grond van de Gemeentewet bevoegd is tot benoeming en voor de 
functies/rol van loco secretaris(sen), concern controller en kabinetschef.
Een gegronde reden om af te wijken van de reguliere wervingsprocedure kan onder andere zijn:

a. een loopbaanafspraak met een individuele medewerker en waarvoor al een 
ontwikkeltraject is gestart;

b. een arbeidsmarkttechnische reden (bijv. een moeilijk vervulbare functie) waardoor 
gerichte (externe) search het meest efficiënt (in tijd) en effectief (resultaat) is.

Reguliere wervingsprocedure
stop 1
Voor de invulling van vacatures/'klussen' worden eerst de interne mogelijkheden onderzocht. 
Denk daarbij aan medewerkers met ontwikkelambities bovenformatieve medewerkers, 
herplaatsingskandidaten of medewerkers waarmee loopbaanafspraken zijn gemaakt. Is er een 
interne kandidaat, dan is deze benoembaar bij gebleken geschiktheid of als deze kandidaat
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binnen een acceptabele termijn geschikt te maken is (bijv. op basis van een 
ontwikkelassessment). Zijn er op voorhand twijfels over de benoembaarheid van de interne 
kandidaat, dan wordt aan de voorkant -vóór de selectieprocedure- met deze kandidaat het 
gesprek aangegaan. Gemotiveerd wordt daarin aangegeven waarom er sprake is van een niet- 
benoembaarheid.

stap 2
Is er intern geen benoembare kandidaat dan wordt nagegaan of er benoembare kandidaten zijn 
onder de medewerkers die binnen onze organisatie werkzaam zijn op basis van inhuur, payroll, 
stage, werkervaringsplaats e.d. met minimaal 4 maanden ervaring op de vacante functie en in die 
periode de functie tot tevredenheid heeft uitgevoerd.

stap 3
De 3e stap is externe werving via het Mobiliteitscentrum (www.werkeninwestbrabant.nl). In 2013 
is in de Ambtelijk Regie Groep (ARG s groep van West-Brabantse gemeentesecretarissen) 
afgesproken dat regionale kandidaten (werkzaam bij de organisaties die aangesloten zijn bij het 
Mobiliteitscentrum West-Brabant) daarbij voorrang hebben op kandidaten buiten de regio.

stap 4
Als de voorgaande 3 stappen niet hebben geleid tot een benoembare kandidaat dan kan 
uiteindelijk gerichte search worden overwogen.

(Bovenstaande stappen zijn met de Ondernemingsraad besproken in de WOR vergadering van 25 
oktober 2018)

(Tijdelijk)

2. Zo niet, inhuur externen

AFWEGINGSKADER INHUUR

Uitgangspunt:

Daar waar mogelijk wordt in 1e instantie een geschikte medewerker in dienst van de gemeente 
Steenbergen ingezet voor het verrichten van de werkzaamheden waarvoor externe inhuur nodig 
is. Voor de werkzaamheden die de medewerker daardoor achterlaat in zijn eigen functie vindt 
externe inhuur plaats. Externe inhuur vindt plaats met inachtneming van onderstaande 
beleidsregels.

Incidenteel:

1. Inhuur extern personeel ter vervanging van langdurige zieken.
Bij langdurig zieken (» 6 weken) wordt alleen extern personeel ingehuurd op cruciale 
plaatsen waar sprake is van een 'dwangsituatie' (wettelijke verplichtingen of waar de 
dienstverlening aan het publiek of de bedrijfsvoering in gevaar komt) en alleen dan 
wanneer (tijdelijke) verschuiving van personele capaciteit niet mogelijk is (bijv. vanwege 
noodzakelijk specialisme). De noodzaak/motivatie tot inhuur, alsmede de financiële 
dekking (structurele salariskosten of bestemmingsreserve vervanging), wordt vermeld op
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het formulier "inhuur derden".
Bevoegdheid directie.

2. Inhuur extern personeel ter vervanging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Bij zwangerschap- en bevallingsverlof is er sprake van een afwezigheid van de betrokken 
ambtenaar van minimaal 16 weken. Op deze langdurige afwezigheid wordt tijdig 
geanticipeerd door het regelen van de inzet van externe personele capaciteit. Bij 
voorkeur vindt er een 'warme' overdracht van dossiers/werkzaamheden plaats.

De wijze van vervanging, alsmede de financiële dekking (structurele salariskosten of 
bestemmìngsreserve vervanging), wordt vermeld op het formulier 'inhuur derden'. 
Bevoegdheid directie.

3. Inhuur van tijdelijk personeel op cruciale plaatsen waar een vacature is ontstaan die niet snel 
kan worden ingevuld.
Bij vacatures in de (structurele) formatie wordt primair geworven op de eerder in deze 
memo beschreven wijze.
Indien vacatures om arbeidsmarkttechnische of organisatorische redenen niet snel op de 
reguliere wijze kunnen worden ingevuld en de dienstverlening of bedrijfsvoering het 
noodzakelijk maakt dat tijdelijk extern personeel wordt ingehuurd, zal dit gebeuren 
binnen het beschikbare vacaturebudget. Indien dit vacaturebudget niet toereikend is en 
er meerkosten zijn, zal voor het meerdere dekking moeten worden gezocht binnen de 
structurele salariskosten voor het ambtelijk personeel dan wel de bestemmìngsreserve 
‘inhuur derden'.
Bevoegdheid directie.

4. Inhuur bij pieken, specifieke klus, sabbatical etc.
Inhuur vindt alleen plaats als de dienstverlening of de bedrijfsvoering dit noodzakelijk 
maakt en alle andere budgettair neutrale opties niet mogelijk zijn en alleen dan wanneer 
ttijdelijke) verschuiving van personele capaciteit niet mogelijk is (b.v. vanwege 
noodzakelijk specialisme). De noodzaak/motivatie tot inhuur, alsmede de financiële 
dekking, wordt vermeld op het formulier "inhuur derden".
Bevoegdheid directie.

5. Inhuur boven toegestane formatie
Inhuur boven de toegestane formatie vindt alleen plaats als de dienstverlening of 
bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt en alle andere budgettair neutrale opties niet 
mogelijk zijn. De financiële gevolgen van deze vorm van extra inhuur worden vooraf ter 
besluitvorming aan het college voorgelegd. De noodzaak kan bijv. voortkomen uit 
Strategische Personeelsplanning.
Bevoegdheid college b&w.

6. o. Inhuur op interne, additionele projecten/klussen/pilots
De kosten van inhuur t.b.v. een intern, additioneel projecten, klus of pilot worden 
opgenomen in het projectvoorstel waarin o.a. de aanleiding en de financiële gevolgen in 
beeld worden gebracht en ter fiattering worden voorgelegd aan het college.
Bevoegdheid college b&w.

b. inhuur op bijzondere projecten
Om invulling te geven aan een bestuurlijke opgave (bijzonder project) wordt primair de 
benodigde personele capaciteit geleverd vanuit de ambtelijke organisatie. In die gevallen
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waarin de ambtelijke organisatie niet aan de aanvraag kan voldoen, vindt inhuur van 
externe capaciteit plaats.
Bevoegdheid college.
(De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan over de dekking van het project)

Opmerking: voor de inhuur als genoemd onder 1 t/m 6 wordt onverkort gebruik gemaakt 
van de diensten van het Mobiliteitscentrum West-Brabant.

Structureel:

7. Inhuur vanuit de participatiewetgeving (beschut werk).
Door samen te werken met de WVS geeft de gemeente Steenbergen mensen een kans 
om deel te nemen aan de maatschappij. Dit kan op basis van een individuele detachering 
of een groepsdetachering. Bij een detachering blijft de medewerker in dienst van de WVS. 
De inhuur van WVS-personeel op detacheringbasis kan worden gerealiseerd binnen de 
daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

8. Aanbesteding van werkzaamheden
Bij het uitbesteden van werkzaamheden via het aannemen van werken geldt als 
uitgangspunt dat dit qua personele kosten lager moet zijn dan de kosten van eigen 
personeel en moet zijn opgenomen in de beschikbaar gestelde budgetten.

Samenvattend overzicht

samenvattende overzicht

categorie P&C bevoegdheid 1 mandaat

Vaste formatie Binnen budget reguliere 
begroting

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: alg. directeur

Vooraf toegestane Inhuur 
WVS-medewerkers

Binnen budget reguliere 
begroting

bevoegdheid college b&w 
mandaat directeur B&D

Vooraf toegestane inhuur Binnen budget reguliere 
begroting

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: alg. directeur 1 
directeur B&D

Vervanging a.g.v. verzuim 
(ziekte, zwangerschaps- en 
bevallingsverlof)

Binnen budget reguliere 
begroting, + toegestane 
overschrijding, verantwoorden 
inTR/JR

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: alg. directeur/ 
directeur B&D

Inhuur in geval van 
calamiteiten, piekbelasting, 
specifieke klussen, e.d.

Binnen budget reguliere 
begroting

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: alg. directeur 1 
directeur B&D
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Frictiekosten SPP.door tijdelijk 
extra formatie a.g.v bijv. 
tijdige opvang uitstroom e.d.
(in dienst of inhuur)

Reserve op basis van raming 
behoefte, binnen reguliere 
begroting + toegestane 
overschrijding verantwoorden 
inTR/JR.

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: ~

Vitaliteit (incl. regelingen, 
ouderschapsverlof, e.d.)

Reserve op basis van raming 
behoefte, binnen reguliere 
begroting + toegestane 
overschrijding verantwoorden 
inTR/JR.

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: --

Vooraf niet ingeboekte inhuur, 
voor projecten, programma's 
of opgaven

Via begroting, TR of 
afzonderlijk raadsbesluit

bevoegdheid: college b&w 
mandaat: --

Steenbergen, 19 maart 2019.
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

í, MBA
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ia: regulier

bij geen passende 
interne kandidaatja: niet regulier

na afweging

bij geen passende 
tijdelijke kandidaat

bij geen passende 
externe kandidaat

bij geen passende 
interne kandidaat

bij noodzaak 
tijdelijke vervanging

bij geen passende 
interne kandidaat

Proces UitkomstType capaciteitsvraag

Stap 3: Vacature extern 
openstellen via Werken in 

West Brabant ļ gerichte search

Stap 1: Intern openstellen 
obv W&S beleid

Stap 1: Intern openstellen 
obv Dienstverband, tenzij

Stap 4: Tijdelijk externe inhuur 
realiseren

obv beleidskader inhuur

Stap 2: Vacature 
openstellen voor al bekende 

tijdelijke medewerkers

Geselecteerde
kandidaat
benoemen

Stap 2: Tijdelijk externe inhuur 
realiseren

obv beleidskader inhuur

Stap 1: Intern openstellen 
obv Dienstverband, tenzij

Contract externe inhuur 
aangaan via Werken in 

West Brabant

Doorstromer benoemen en 
latende vacature beoordelen 

op noodzaak vervulling

1. Interne tijdelijk benoemen 
2. Noodzaak tijdelijke 

vervanging beoordelen

Geselecteerde
kandidaat
benoemen

Contract externe inhuur 
aangaan via Werken in 

West Brabant

tijdelijke functie, rol, 
vervanging of bijzondere expertise 
_________ noodzakelijk?_________

Structureel 
(binnen formatie)



Aanvraagformulier voor urenuitbreiding intern I inhuur derden

(Via financiën en p&o voorleggen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur of directeur B&D) 

Team en taakveld : Paraaf teammanager:

Naam (externe) medewerker : 

Naam (uitzend)bureau :

Periode en aantal uren per week waarvoor urenuitbreiding/inhuur noodzakelijk wordt geacht:

Motivering van de aanvraag (bijvoorbeeld waarom opvang binnen het team/taakveld niet mogelijk is):

Specificatie van de kosten:

Financiën:
Eventueel bespaarde middelen (bijvoorbeeld vacaturevoordeel, zwangerschapsuitkering, ZW-uitkering) 
of aanwezige dekkingsmiddelen in de begroting:

Overzicht algemeen budget uitzendkrachten (6403-4019):
Beschikbaar budget na laatste aanvraag: C

Netto-lasten deze aanvraag -_________ -

Nog beschikbaar na deze aanvraag ē

Paraaf financieel consulent:

p&o:
Eventuele opmerkingen 

Paraaf personeelsconsulent:

Beslissing gemeentesecretaris/algemeen directeur of directeur B&D: Akkoord I niet akkoord
d.d.
Paraaf :

Formulier ná beslissing alg. directeur of directeur B&D retour p&o. P&o informeert financiën.


