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Aanleiding 
 
Het programmaplan “Bewegen naar de klant” is een onderdeel van een aantal samenhangende interventies 
die onze organisatie vanaf 2015 gaat opstarten om de lange-termijn ontwikkeling verder vorm te geven. 
2013 stond in het teken van de fusie en de ontwikkeling van de Meerjarenvisie als sturing  t/m 2018. 2014 
was het jaar van de ontwikkelingen in het sociaal domein (de 3 decentralisaties, de oprichting van de  
wijkteams en de nieuwe afdeling Cowwi).  
 
We nemen nu al veel besluiten voor heel lange termijn (denk aan de Middenroute, die ligt er over 100 jaar 
hopelijk nog), terwijl onze Missie en Visie, Besturingsfilosofie en Managementfilosofie en organisatievisie 
dateren uit 2012. Daarom is het tijd voor een stevige slag: Waar staan we nu? Wat wordt bereikt in 2018 en 
vooral wat is onze visie op de periode daarna tot 2040? Dat jaar ligt nog ver achter de horizon, maar deze 
(inhoudelijke) visie, die samen met inwoners wordt opgesteld, bepaalt wel de richting vanaf 2015. 
Randvoorwaarden hierbij zijn dat de klant centraal blijft staan, we 9 miljoen euro moeten bezuinigen en de 
dienstverlening minimaal het huidige, relatief hoge, niveau moet houden. Kortom: er zal meer met minder 
middelen moeten gebeuren. Hierbij past het plaatje van een stuurhut met de raad, het college en het  MT 
aan het stuur. 
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De richting alleen is echter niet genoeg. Om op koers te blijven moet de werkorganisatie veranderen. De 
kwaliteit moet omhoog, meer op de inwoners gericht en zeker 1,5 miljoen euro goedkoper.   
Het stuurwiel geeft een aantal koersbepalende instrumenten weer , die als volgt operationeel zijn gemaakt: 
 
Kernwaarden 
Er zijn nieuwe kernwaarden geformuleerd t.w.: 
Aanspreekbaar en betrouwbaar zijn qua houding en gedrag naar inwoners, bedrijven en naar elkaar. Onze 
houding daarbij is waarderend en onderzoekend en we leveren kwaliteit en resultaat. 
In de resultaat- en ontwikkelgesprekken met elke medewerker wordt hierop gestuurd en wordt dit geborgd.  
 
Dienstverlening 
Er is gestart met het project  “Deregulering en ontslakking”, teneinde regels af te schaffen en besluitvorming 
te vereenvoudigen. Er is gestart met een project “Verbetering dienstverlening” en er wordt vaart gemaakt 
met burger- en overheidsparticipatie. Het raadsbesluit rond huisvesting maakt de weg vrij voor een op de 
inwoners ingericht gebouw Laan 19, dat ook het flexibel werken fysiek mogelijk maakt.   
 
Projecten  
Het programma “Bewegen naar de klant”  brengt een viertal projecten in regie en verbinding, namelijk 
procesoptimalisatie (met een sterke koppeling naar ontslakking), training op klantgerichtheid, strategische 
personeelsplanning en beweging/flexibilisering van personeel.  

Waarom dit programmaplan? 
De gemeente heeft een betekenisvolle plek als één van de organisaties binnen de gemeentegrenzen. Zeker 
ook vanwege de nieuwe taken in het sociaal domein die aan de gemeente zijn  overgedragen. We vullen 
deze plek vanuit onze kernwaarden: betrouwbaar en aanspreekbaar zijn. Wij zijn er tenslotte voor de 
inwoners en bedrijven. In ons denken en doen staat deze klant centraal. Dit betekent dat wij onze 
organisatie inrichten en besturen met de klant als uitgangspunt; procesgestuurd denken en werken is daarbij 
essentieel waarbij de inrichting van de werkorganisatie gericht is op contact met de inwoners en bedrijven.  
 
De politiek-bestuurlijke wens en het draagvlak voor het programma “Bewegen naar de klant” worden 
gevormd door de Meerjarenvisie 2014-2018. Het programma draagt bij aan het realiseren van de volgende 
doelstellingen en resultaten in het domein Burger en Bestuur van de Meerjarenvisie:  

- De organisatie is in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit. 
- Op de apparaatskosten is structureel 1,5 miljoen euro bezuinigd. 
- De organisatie werkt effectief en efficiënt. 
- De organisatie is duurzaam in control. 
- De begroting is zuiver en in evenwicht. 
- De dienstverlening door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd. 
 

De nadruk op procesoptimalisatie, processturing en procesmatig werken betekent focus op de klant en een 
effectievere en efficiëntere werkwijze. Het maakt bovendien een procesgerichte controle en effectieve 
interne controle mogelijk. Het sturen op processen maakt de kwaliteit van onze producten en de daarbij 
behorende werkzaamheden beheersbaar. 
Bovendien ontstaat  inzicht in de proceskosten en daarmee bijv. ook in de legesopbouw, zodat we de 
kostendekkendheid van onze producten kunnen verbeteren. Procesmatig denken, werken en sturen 
betekent ook sturen op procesindicatoren als doorlooptijd en bewerkingstijd vanuit klantgericht denken en 
handelen.  
 
Procesmatig werken en ontwikkelen is daarmee een heel logische stap in de ontwikkeling van de gemeente 
Schagen.  
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Doel en resultaten 
In deze paragraaf beschrijven we het doel en de resultaten die het programma gaat opleveren om dat doel 
te bereiken.  
Tevens zijn de inspanningen beschreven die op hun beurt een bijdrage leveren aan de realisatie van de 
SMART-resultaten. Voor het programma “Bewegen naar de klant” is het volgende doel gedefinieerd: 
 

Onze organisatie verbetert  de dienstverlening en kwaliteit, bij een netto besparing van ten minste 1,5 
miljoen euro op de apparaatskosten in 2018, zonder gedwongen ontslagen. 

 
Bovenstaand doel is vertaald naar de volgende resultaten: 
 

1. In 2018 is 90% van de processen die  georganiseerd zijn in ketens – dus een primair proces in 
combinatie met ondersteunende processen  – geoptimaliseerd.  

2. In 2018 is een netto besparing van tenminste 1,5 miljoen euro gerealiseerd. 
3. In 2018 is 75% van alle producten regelarm op basis van de Checklist minder regels (deze norm komt 

uit het Bewijs van Goede Dienst en is de minimumnorm om voldoende te scoren op dit onderdeel).  
4. Er is een proces van permanente verbetering ingezet, waarbij eind 2018 20% van de processen een 

tweede verbetergang heeft gemaakt. 
5. Voor elke afdeling is een permanent en geactualiseerd inzicht in kwaliteit en kwantiteit van het 

personeel, op basis waarvan het afdelingshoofd stuurt. 
6. De functionarissen voor wie de taken niet meer of niet meer volledig noodzakelijk zijn, zijn allen 

positief in beweging en hebben uitzicht op andere taken. 
7. 80% van de medewerkers van de gemeente Schagen is klantgericht in denken en werken en 

onderschrijft en handelt naar de kernwaarden. Dit kunnen wij zien door de daling van 
ondersteuningsbehoefte bij de kerncompetentie klantgerichtheid. 

8. De werkomgeving voor klantgericht werken is grotendeels ingericht. De omgeving is een afspiegeling 
van wat medewerker, klant en organisatie nodig hebben om optimaal in te kunnen werken 

9. De HRM-instrumentaria zijn gericht op de flexibele werknemer. 
10. Er is een trainee-programma en instroom van jonge medewerkers. 
11. De medewerkers hebben oog voor de inwoners en de bedrijven  en betrekken hen bij het 

optimaliseren van de processen.  
12. Er is een programma opgezet dat vanaf een nulmeting in 2016 systematisch meet wat de waardering 

is van de inwoners en de bedrijven voor de bijdrage van de gemeente aan de samenleving.  
13. Er is een programma opgezet dat vanaf een nulmeting in 2016 meet wat de waardering is van de 

medewerkers voor de organisatie als werkgever. 
14. Er is een kleine, professionele staf, waarbij ondersteunende taken onderdeel zijn van de processen 

in de lijn als zij rechtstreeks bijdragen aan een betere dienstverlening. 

Inspanningen 
In deze paragraaf gaan we in op de inspanningen die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Gelet op het 
aantal processen en de grote tijdsdruk, gaat het om een intensief programma dat over de grens van 2018 
heen zal gaan. Per jaar: 

o Wordt opgeleid (o.a. in houding en gedrag);  
o worden specifieke collega’s benaderd om in beweging te komen;  
o wordt beweging gerealiseerd en  
o wordt  een aantal (20) processen geoptimaliseerd. 

 
 
De inspanningen zijn in vier projecten onderverdeeld, te weten:  
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Nr. Inspanning Doel  

1 Procesoptimalisatie Onze werkprocessen zo efficiënt mogelijk te laten  
inrichten door medewerkers die de processen 
uitvoeren, vanuit het belang van onze klanten. 

 

2 Klantgerichtheid Iedere medewerker voldoet aan de eisen die wij aan 
een klantgerichte houding en klantgericht gedrag 
stellen. 

 

3 Bureau beweging Zo veel mogelijk medewerkers in de hele organisatie 
van hoog tot laag in beweging te brengen om hen 
breder en flexibel in te zetten op taken die bij hen 
passen qua competenties, kennis en vaardigheden en 
belangstelling.  

 

4 Strategische 
personeelsplanning 

Permanent inzicht krijgen in de benodigde kwantiteit 
en kwaliteit van het personeelsbestand dat 
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de 
doelen van onze organisatie. 

 
Daarnaast zijn er aparte projecten voor klantgerichte informatievoorziening,  deregulering en voor burger- 
en overheidsparticipatie.  
Deze projecten worden betrokken bij de uitvoering van dit programma: deregulering wordt meegenomen bij 
elke procesoptimalisatie. Het project deregulering speelt actief een rol in de analysefase van alle startende 
procesoptimalisaties. Burger- en overheidsparticipatie speelt zowel bij de procesoptimalisatie als bij het 
project klantgericht werken een essentiële rol.  

Randvoorwaarden 
Bovenstaande ambitie roept wellicht het beeld op dat het niveau van dienstverlening onder druk staat.  
Een generieke randvoorwaarde is daarom dat de huidige service van de dienstverlening minimaal op gelijk 
niveau blijft.  
Een andere zeer belangrijke randvoorwaarde is dat we alle medewerkers gedurende dit programma een 
werkgarantie bieden. 

Risico’s 

Dit programma heeft een looptijd van drie jaar (juni 2015 – juni 2018) en de ambitie om een structurele 
bezuiniging te realiseren samen met een klantgerichte en procesmatige manier van werken. Vanwege de 
langere looptijd en ambitie met een grote impact op de huidige manier van werken, worden er enkele 
risico’s geconstateerd die het succesvol uitvoeren van dit programma in de weg kunnen staan: 

o Beschikbare capaciteit van afdelingshoofden. Het analyseren en optimaliseren van een proces en 
implementeren van verbeteringen vraagt veel tijd. Dit vraagt eigenaarschap op de opdracht en 
prioritering binnen de andere werkzaamheden van het afdelingshoofd. 

o Beschikbare capaciteit in de organisatie. Het werk moet tenslotte doorgaan tijdens de verbouwing. 
Hiertoe wordt budget gereserveerd. 

o Kans op eenmalige interventie van procesoptimalisatie en een bezuinigingsslag, terwijl het streven is 
om naar een continue verbetering te gaan. Dit vraagt om een andere cultuur in houding en gedrag 
en echt een beweging naar de klant. Weerstand tegen deze veranderingen en mogelijk ten gevolge 
hiervan een verhoogd ziekteverzuim, zijn risico’s. 
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o De huidige organisatie is nog sterk georganiseerd en gestuurd vanuit het ‘afdelingsdenken’. Het 
programma vraagt een sterker denken in ‘concernbelang’, maar ook samenwerking en 
verantwoordelijkheid pakken en loslaten buiten afdelingsgrenzen en samen werken in projecten.  

o Beperkt beschikbare tijd van de benoemde programmamanagers. Vooral het opstartjaar vraagt tijd 
om het programma goed te kunnen ontwikkelen en positioneren. Overdracht van deze taken kan 
slechts beperkt naar de verschillende projectleiders. 

 

De Programmaorganisatie 
Voordat we starten met het herontwerpen van het eerste proces, is het van groot belang dat we met elkaar 
duidelijkheid creëren wie op welk moment waarvoor verantwoordelijk is. Juist in een situatie waarbij aan de 
veranderopgave ook een taakstellende bezuiniging ten grondslag ligt. De positionering van het programma 
ten opzichte van de bestaande lijnorganisatie is een eerste punt waarover duidelijkheid moet bestaan. De 
verantwoordelijkheid voor de bezuinigingsopgave ligt in de lijn. Het programma “Bewegen naar de klant” 
heeft een eigen programmaorganisatie die de lijn faciliteert bij het realiseren van haar opdrachten. Het 
programmateam zorgt daarbij voor de dagelijkse sturing. 
  
Het programmateam bestaat uit de volgende medewerkers: 
 

Programmamanagers  
 Erik Jansonius & Albert van Tuil 
Projectleider Procesoptimalisatie  

John Machtel 
Projectleider Klantgerichtheid 

Maaike Ligthart 
Projectleiders Bureau In Beweging  

Liesbeth Roos en Caroline de Vries 
Projectleider Strategische personeelsplanning en HRM-instrumentaria 

Peter Schouten 
Medewerker Communicatie 
 Liesbeth Koning 
Medewerker Financiën  
 Carlo Sanna 

 

De programmamanagers worden ieder voor 0,2 fte vrijgemaakt.  
Naast het programmateam is een groep interne Lea- begeleiders nodig.  
Per proces zijn er 2 Lean-begeleiders nodig. Uitgaande van gemiddeld 20 processen per jaar is er elk jaar 
3.200 uur aan capaciteit nodig voor procesbegeleiding. Omdat de processen omvangrijk zijn en bovendien de 
ondersteunende processen worden meegenomen, is een capaciteit van 3,0 fte minimaal noodzakelijk voor 
procesbegeleiding.    
 
Daarnaast is er ook capaciteit/tijd nodig van de collega’s van informatievoorziening/ICT, om deel uit te 
kunnen maken van procesteams en uitvoering te geven aan de verbeteringen in de processen. Voor veel 
processen zal een beroep worden gedaan op deze mensen. Er moet dan ook voldoende budget zijn om het 
reguliere werk van deze mensen op te vangen als dat nodig is. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor 
het slagen van dit project en het behalen van de resultaten in het programmaplan.  
 
Ten slotte zal – los van de medewerkers die deelnemen aan de  projecten -  nu en dan een beroep worden 
gedaan op andere collega’s voor specifieke onderdelen van het programma. 
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Rollen, taken en verantwoordelijkheden 
Het is van belang taken en verantwoordelijkheden te duiden. Hieronder zijn zeven verschillende rollen in het 
programma weergegeven. Per rol zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hoofdlijnen 
beschreven.  
 

OG = Opdrachtgever (Nico Swellengrebel) 
Pgm = Programmamanager (Erik Jansonius & Albert van Tuil) 
PL = Projectleider (John Machtel, Maaike Ligthart, Liesbeth Roos en Peter Schouten) 
PE = Proceseigenaar (lijnmanager; afdelingshoofd of teamleider)  
LM = Lijnmanager (lijnmanager die medewerkers levert aan de PE) 
LB = Lean begeleider (opgeleide medewerker in Lean en procesbegeleiding) 
VL = Verbeterteamlid (medewerker) 
 

Opdrachtgever 

 is eindverantwoordelijk voor het programma 

 staat in een opdrachtgever- /opdrachtnemer -relatie tot de programmamanager; 

 rapporteert aan het bestuur over de voortgang van het programma en zorgt voor afstemming als 
WOR-bestuurder met de Ondernemingsraad. 

 
Programmamanager 

 staat in een opdrachtgever- /opdrachtnemer - relatie tot de proceseigenaar; 

  stuurt op de doelen van het programma door het laten uitvoeren van inspanningen in 
samenwerking met de verschillende projectleiders van het programma; 

  monitort zowel de voortgang op doelen als op de tijdige oplevering van de resultaten binnen de 
hiervoor vastgestelde middelen; 

 is verantwoordelijk voor het monitoren van de doelen en voortgang van het programma en  
rapporteert hierover aan de opdrachtgever. 

 stelt de opdracht aan de proceseigenaar per proces vast.  
 
Projectleider 

 is verantwoordelijk voor de leiding van een project binnen het programma ‘Bewegen naar de klant’;  

 brengt resultaten en voortgang in beeld van zijn/haar project en bespreekt dit binnen het 
programmateam en tussentijds of wanneer nodig met de programmamanagers.  

 
Proceseigenaar 

 is opdrachtnemer en geeft leiding aan het herontwerpen van het proces gebruikmakend van de 
capaciteit binnen het samengesteld Verbeterteam voor het herontwerp van een proces;  

 is verantwoordelijk voor het opleveren van het resultaat herontwerp en het resultaat 
implementatieplan. Rapporteert over de voortgang aan de programmamanager; 

 is na de herontwerpfase blijvend verantwoordelijk voor het continu verbeteren van het proces (een 
proceseigenaar is dus een blijvende rol, geen functie en wordt ingevuld door een MT lid of een 
teamleider. Maakt afspraken over het inboeken van het bezuinigingspotentieel en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het opgeleverde implementatieplan.  
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Lijnmanagers  

 leveren capaciteit in de vorm van medewerkers die deelnemen aan verbeterteams voor de looptijd 
van het betreffende herontwerpproject; 

 werken mee aan de uitvoering van het opgestelde implementatieplan om het geoptimaliseerde 
proces en de geïnventariseerde bezuiniging te realiseren.  

 
Lean Begeleider 

 verzorgt de voorbereiding per proces en analyseert het huidige proces in samenwerking met de 
proceseigenaar, leden van het verbeterteam en waar nodig adviseurs bedrijfsvoering; 

 stelt samen met de Proceseigenaar een opdrachtbepaling op met verbeterpotentieel; 

 begeleidt werksessies met het Verbeterteam om het huidige proces te optimaliseren; 

 legt samen met het verbeterteam inzichten en resultaten uit de werksessies vast in een 
implementatieplan dat opgeleverd wordt aan de proceseigenaar.  

 

Lid Verbeterteam 
 

 werkt mee aan het analyseren van het huidige proces en de verschillende werksessies om het 
huidige proces te optimaliseren; 

 maakt onder begeleiding van de Lean begeleider het implementatieplan en  levert deze op aan de 
Proceseigenaar. 

 

Aanpak 
Het programma heeft betrekking op het herontwerpen van alle gemeentelijke processen. Projecten die 
hieruit voortvloeien, zoals de implementatie van ICT-toepassingen, vallen niet onder de scope van dit 
programma. In het programma verrichten we verschillende inspanningen die leiden tot  processen die 
lean zijn. Na het herontwerp zal de verantwoordelijk proceseigenaar samen met de lijn invulling geven 
aan het implementatieplan. De implementatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van het 
programma, maar ligt in de lijn. Het programmateam houdt wel zicht op de voortgang van de 
implementatie en is beschikbaar voor vragen en ondersteuning. 

Veranderfilosofie 
Bewegen naar de klant is geen eenmalig project dat we uitvoeren. Het zet een nieuwe manier van 
werken in gang die vraagt om continue verbeteringen. Dit doen we niet vanachter een bureau maar 
samen met elkaar. Lerend van eerdere ervaringen bouwen we verder aan een optimale 
dienstverlening.  
“Veranderen is niet alleen voor anderen”, vanuit dat oogpunt raakt dit programma iedereen.  

Processen herontwerpen  
Bij het herontwerpen van een proces is het goed van elkaar te weten wie wat wanneer doet. Hiermee 
voorkomen we onnodig overleg en onduidelijkheid.  
Zoals eerder beschreven is de inspanning, het herontwerpen van processen een cyclisch proces en ziet 
het er op hoofdlijnen als volgt uit: 
a) Voorbereiding: verkennen van het proces, stakeholderanalyse, samenstelling verbeterteam, 

simulatieworkshop, planning bijeenkomsten. 
b) Analyse huidige proces: inzicht in het proces met de bijbehorende ondersteunende processen en 

een analyse vanuit het project Deregulering, levert informatie op over tijdsduur, werkvoorraad, 
proceskosten, regels, klantwaarden/klantcontacten, benodigde informatie en gegevens, 
noodzakelijke ICT-ondersteuning, verbeterpotentieel en het bezuinigingspotentieel. Dit is in deze 
fase belangrijk omdat bij elk herontwerp als randvoorwaarde een bezuinigingsopdracht wordt 
meegegeven die ligt tussen de 20 en 30%. Van dit percentage kan alleen beargumenteerd worden 
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afgeweken. Het bezuinigingspotentieel betreft niet alleen het lijnproces maar ook de hierbij 
behorende ondersteunende processen. De uitvoering van de analyse ligt bij het verbeterteam. De 
resultaten worden verwerkt in een rapport. 

c) Opdracht bepalen op basis van de procesanalyse: wat moet het resultaat zijn na de 
procesoptimalisatie? De programmamanager stelt dit vast in overleg met de proceseigenaar. 

d) Verbeterslagen door verbeterteam die zoveel mogelijk direct worden uitgevoerd: vanaf de start 
van het traject verbeteren in kleine stappen. 

e) Aan het eind van de werksessies procesoptimalisatie worden de resultaten gepresenteerd aan de 
programmamanagers. De bezuinigingen worden in de begroting en de personeelsadministratie 
verwerkt. 

f) Verbeteringen die op dat moment nog niet zijn uitgevoerd worden opgenomen in een 
implementatieplan. Hierin staan de acties die nodig zijn om die verbeteringen uit te voeren. De 
proceseigenaar realiseert dit plan buiten dit programma om.  

  
 
Een verbeterteam bestaat uit  vertegenwoordigers van alle schakels in het proces, inclusief de 
ondersteunende processen en staat onder leiding (en sturing ) van de opdrachtnemer. Voor 
omvangrijke processen kunnen meerdere procesteams worden gevormd, die een afgebakend deel van 
het totale proces inrichten. Elk procesteam wordt begeleid door twee Lean begeleiders. Zij zorgen voor 
aansluiting tussen de verschillende procesteams binnen een proces.  
De bijeenkomsten in het kader van de procesoptimalisatie worden gepland door een Lean 
ondersteuner (LO). 

Capaciteitsraming per proces 
Opdrachtgever (OG) 0,5 uur 

Programmamanager (Pgm) 2 uur 

Projectleider procesoptimalisatie (PL) 4 uur 

Proceseigenaar (PE) 60 uur 

Verbeterteam Lid (VT) 40 uur 

Lean begeleiders (LB) 80 uur 

Lean ondersteuner (LO) 4 uur 

 

Financiën  
In dit hoofdstuk beschrijven we de financiële aspecten m.b.t. het programma “Bewegen naar de klant”. 
Die vallen grofweg uiteen in twee elementen. Er zijn programmakosten en er zijn kosten voor het 
mogelijk maken van beweging.  

 
Programmakosten. 
Om te komen tot structurele bezuinigingen, moeten incidenteel kosten worden gemaakt. Het gaat om 
het vrijmaken en het opleiden van interne Lean begeleiders, programma-adviseurs en projectleiders 
ten behoeve van het programma. Daarnaast is er incidenteel externe kennis noodzakelijk. 
 
Capaciteit die nodig is voor het verbeteren van de processen als zodanig,  moet worden vrijgemaakt 
binnen de bestaande functies. Door een goede spreiding van de processen over de organisatie moet dit 
in grote lijnen mogelijk zijn.  
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Er zullen echter altijd knelpunten optreden zodat we voor vervanging van medewerkers die deelnemen 
aan verbeterteams en dus (tijdelijk) niet productief zijn, ook een bedrag in de programmabegroting 
hebben opgenomen (de zgn continuiteitskosten).  
 

Begroting programma bewegen naar de klant Juni 2015 

Juni 2016 

Juni 2106 

Juni 2017 

Juni 2017 

Juni 2018 

 

Capaciteit projecten 180.000 180.000 180.000 540.000 

Externe kennis 60.000 40.000 20.000 120.000 

Continuïteitsknelpunten 160.000 180.000 200.000 540.000 

 400.000 400.000 400.000 1.200.000 

 

 

Hieronder volgt een korte toelichting op de posten van de begroting: 

- Capaciteit projecten: er wordt een aantal medewerkers structureel met de projecten 
procesoptimalisatie, klantgerichtheid, beweging en strategische personeelsplanning belast. 
Doordat deze mensen de komende tijd aan deze projecten werken is gedurende dit project 
capaciteit nodig om hun reguliere werkzaamheden over te nemen. 

- Externe inhuur. Op sommige momenten is externe kennis noodzakelijk. We doen dit op een train 
de trainer manier. Dit betekent dat we de kennis in onze organisatie borgen. Het gaat om 
externe deskundigheid op lean- en procesgebied, op strategische personeelsplanning en 
mobiliteit.  

- Continuïteitsknelpunten: vanuit de gehele organisatie zal er tijdelijk aan de projecten worden 
meegewerkt. Dit zorgt voor tijdelijke knelpunten binnen de reguliere werkzaamheden en 
hiervoor is dan tijdelijk capaciteit nodig. 

 

Deze uitgaven willen we dekken door een beroep te doen op de reserve Frictiekosten. Hiernaast zullen 
uitgaven gedaan worden voor het opleiden en omscholen van medewerkers en in verband met  
organisatieontwikkeling. Voor deze uitgaven is in de reguliere begroting budget opgenomen. 

 

Het kan zijn dat efficiencyverbetering leidt tot ICT-investeringen. Dergelijke kosten vallen buiten dit 
programma. Wanneer investeringen nodig zijn om efficiënter te werken zal hiervoor in het 
implementatieplan een business case  worden opgesteld. Er moet immers worden bezuinigd! Daarbij is 
het van belang de terugverdientijd relatief kort te houden om te voorkomen dat er een wildgroei aan 
investeringen ontstaat.  

 
Een ander element dat financiën betreft, is het inzichtelijk maken van het efficiency-voordeel. 
Vanuit het programma “Bewegen naar de klant” kijken we naar het verlagen van de proceskosten. 
Welke kosten toegerekend worden aan het desbetreffende proces brengen we in beeld door middel 
van een nulmeting.  
 
Onder proceskosten verstaan we: 

 Personele lasten van het totale proces 

 Inhuurbudgetten  

 ICT-budgetten (denk aan licenties van verschillende applicaties en applicatiebeheerders) 

 Overige overheadkosten 
 



   
Bewegen naar de klant  Pagina 11 van 11 

 

 

Het verzilveren van efficiencyvoordeel op personeelskosten wordt mogelijk gemaakt door het niet 
vervangen van medewerkers die met pensioen gaan of die vrijwillig de dienst verlaten.  

 
Aan het eind van het herontwerp is het bezuinigingspotentieel in kaart gebracht. Bij de voortgang van 
het programma wordt gestuurd op het totale bezuinigingspotentieel. De effectuering van het 
bezuinigingspotentieel ligt in de lijn en daar sturen de proceseigenaren op. Vanuit het programma zal 
dit worden gemonitord. 

 


