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Schriftelijke vragen cie Bestuur 

Agendapunt   : 10 
Onderwerp   : Bewegen naar de klant 
 

Raadsvoorstel 15.009770 + bijlage programmaplan ‘Bewegen 
naar de klant’ 
 
Vraag:  Kunt u in het kort aangeven welke probleem of problemen er met dit 

programma worden opgelost? 
 

 
Antwoord: Hiervoor verwijst het college graag naar het programmaplan, in het bijzonder 
pagina 2 en 3. Het programma realiseert de doelstellingen en resultaten uit het domein 
burger en bestuur uit de Meerjarenvisie en begroting. Het college ziet dat een extra 
inspanning noodzakelijk is om uiteindelijk meer met minder te realiseren.  
 
 
Het programma “Bewegen naar de klant” heeft als doelstelling kwaliteit en de dienstverlening 
van de werkorganisatie te verbeteren.  
Onze organisatie verbetert de dienstverlening en kwaliteit….. 
 
Vraag:  Is de doelstelling nu het verbeteren van zowel de kwaliteit van de 

werkorganisatie als de kwaliteit van de dienstverlening die de 
werkorganisatie? Of de dienstverlening en de kwaliteit in zijn algemeenheid? 

 
Antwoord: Ook hier verwijst het College graag naar het programmaplan (pagina’s 2, 3 en 4). 
Het gaat om de dienstverlening en kwaliteit van de organisatie. 
 
De besparing (van ten minste 1,5 miljoen netto in 2018) wordt gerealiseerd door het niet 
vervangen van collega’s die met pensioen gaan. 
U zet een stevig proces in waarbij u stelt dat er geen gedwongen ontslagen vallen.  
Wel grijpt het management in bij disfunctioneren. 
 
Vraag:  Kunt u gegeven voornoemde wel zo stellig zijn dat er geen gedwongen 

ontslagen vallen? 
 
Antwoord: Het college gelooft met deze aanpak dat zeker mogelijk is de besparing te 

realiseren zonder gedwongen ontslagen, maar daar is dan wel tijdelijk extra 
geld nodig om continuiteïtsproblemen op te vangen.  

 
Wij moeten dit project in samenhang met nog een aantal projecten zien. Het is echter niet 
inzichtelijk gemaakt of dit een totaal investering is voor al deze projecten. 
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Vraag:  Betreft deze investering alleen dit project of al deze projecten. Of is het dit 

project in combinatie met het “lean project”. 
 
Antwoord: De eenmalige investering is alleen voor het programma Bewegen naar de klant en 
de projecten die hieronder vallen. Zij zijn vermeld op pagina 5 van het programmaplan. Het 
bestaande lean traject maakt hier onderdeel van uit.  
 
Als deze investering al deze projecten betreft, 
Vraag:  Hoe lang bent u al met het lean proces bezig en waar staat u percentueel 

gezien? 
 
Antwoord: De organisatie is in september 2013 gestart met het lean maken van de eerste  
processen. We hebben inmiddels 10 processen lean gemaakt. Dat is ongeveer 20% van  
het totaal. Het College beoogt met dit programma een versterking en versnelling op dit 

project. 
 
U zet ook nog een deel van het reguliere opleidingsbudget in. U zet ook nog een deel 
van het “Tijdelijke organisatie-ontwikkel budget” voor dit proces in.  
Vragen: Wat is het totale budget voor opleidingen? 
  Welk deel daarvan wordt ingezet voor dit project? 

Hoeveel bedraagt dat budget ‘Tijdelijke organisatie-ontwikkel budget en 
hoeveel zet u daar nog van in. 
U wekt met het woord “daarnaast” de indruk dat er dus naast de 
gevraagde 1.2 miljoen nog meer voor het bewegen naar de klant wordt 
besteedt, klopt die veronderstelling? 
Wilt u inzichtelijk maken welke bedragen er wanneer voor welke projecten 
bestemd worden en wanneer deze geïnvesteerd worden. 
Welke tijdelijke vervangingsvraag medewerkers ontstaat er en behoren 
toe aan welke domeinen? 
Op welke wijze gaat u invulling geven aan de tijdelijke vervanging, waar 
haalt u deze mensen vandaan? 

 
Antwoord:  

- Het college verwijst hiervoor naar de nadere onderbouwing van het financiële 
overzicht op pagina 10 van het programma, dat de commissie bestuur heeft 
gevraagd in de vergadering van 10 juni jl. De specificatie wordt hierbij gegeven.  

- De vier deelprojecten hebben een klein materieel werkbudget (elk tussen de 
10.000  en 25.000 euro over drie jaar). De drie budgetten als genoemd in het 
programmaplan (en die dus optellen tot 1,2 miljoen) worden door de 
programmaleiding in dat project ingezet waar noodzakelijk. Het is vooraf niet 
goed te voorspellen – zeker op langere termijn - waar de vervangingsvraag zich 
zal voordoen en wat het volume zou zijn. Voor de medewerkers die full time bij 
het programma zijn betrokken (de leanbegeleiders), wordt gedeeltelijk capaciteit 
van buiten betrokken of wordt urenuitbreiding van de eigen medewerkers ingezet, 
dan wel taken niet ingevuld. Per lean te maken proces wordt gekeken naar 
eventuele vervangingsbehoefte. Dit is echt een schatting. Voor de eerste tranche 
wordt tijdelijke vervanging voorzien bij vergunningverlening.  

- Tijdelijke vervanging kan door verschuiving van eigen mensen of door inhuur. 
- Uitgangspunt is dat we eerst en vooral naar mogelijkheden intern kijken (tijdelijke 

urenuitbreiding, tijdelijke plaatsingen zonder vervanging)  
- Naast de vier deelprojecten, is sprake van een aantal andere projecten (pagina 5 

van het programmaplan). Deregulering heeft geen budget, maar is een taak erbij. 
Voor dienstverlening zijn materiele budgetten opgenomen in de reguliere 
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begroting (domein burger en bestuur), voor burger en 
overheidsparticipatie is eveneens een klein budget in de reguliere begroting 
opgenomen.  
 

 
 
Op basis van geluiden uit de organisatie benoemt u terecht dat er een cultuurverandering 
nodig is. U stelt bijvoorbeeld dat u collega’s moet benaderen om in beweging te komen. Dat 
is het minste wat verwacht mag worden. In onze optiek zou de cultuurverandering centraal 
moeten staan in een programma als dit. Het eerst centraal stellen van de werkcultuur en een 
wijziging daarin leidt meestal tot meer resultaat dan het centraal stellen van het proces. 
Echter u stelt onder De aanpak “Het programma heeft betrekking op het herontwerpen van 
alle gemeentelijke processen” en zo is het een vrij technocratisch geschreven plan geworden 
Vragen:  Kunt u concreet aangeven op welke wijze u de zo noodzakelijke 

cultuurverandering tot stand gaat brengen? 
Waarom huurt u juist voor dit zeer belangrijke punt, het fundament om tot 
een organisatieverandering te komen geen externe professionals in om u 
hierin te begeleiden? 

Antwoord : 
Essentieel is dat we voor alle projecten in onze organisatie eigen mensen in staat stellen 
deze projecten te draaien en hier aan mee te doen. Inhuur is er slechts in een train de 
trainer vorm of om bepaalde standaardzaken over te nemen. 
 
Cultuurverandering  
Om de cultuurverandering goed te laten wortelen in de organisatie maken wij in 
samenwerking met de medewerkers een analyse van de huidige situatie. Ook stellen wij 
samen de gewenste toekomstige situatie op. Vervolgens verzorgen wij een training voor 
alle medewerkers in de organisatie om te komen tot de toekomstige situatie. Tevens 
organiseren wij diverse interventies om de veranderingsbereidheid van onze 
medewerkers te verhogen 
Overigens kunnen de projecten in dit programma niet afzonderlijk van elkaar worden 
gezien. Het leanproject versterkt het project klantgerichtheid en visa versa.  
 
Externe inhuur 
Wij kiezen er nu niet voor externe professionals in te huren voor dit project. De kwaliteit 
die wij nodig hebben, hebben wij intern gevonden. Ook zijn wij van mening dat juist door 
het intern organiseren het project direct beter is geborgd. Ons inziens is dit de meest 
effectieve en efficiënte werkwijze. Maar er is wel een bescheiden inzet voorzien  
als dat op onderdelen nodig mocht zijn. 
 
Onze algemene indruk is dat u een programmaplan heeft geschreven op basis van een 
eenzijdige belichting van de aanstaande ontwikkelingen en een noodzakelijke 
organisatieverandering. Het wekt de indruk dat het plan vooral de lasten van toekomstige 
ontwikkelingen en noodzakelijke veranderingen belicht, maar niet de lusten zoals 
tussentijdse verbeteringen in processen en kwaliteit van medewerkers en daaruit te 
behalen efficiency voordelen. Het is voor ons te simpel te stellen als we 1.2 miljoen 
uitgeven, levert dat 1,5 miljoen structureel op want we vervangen door 
kwaliteitsverbeteringen geen medewerkers die met pensioen gaan. Uw plan zal 
daarnaast toch ook zichtbare kostenbesparingen in de totale bedrijfsvoering moeten 
tonen. Het plan biedt geen inzicht in de correlatie met de lopende projecten, behoudens 
een vage opmerking daarover. 
Voor een investering van 1,2 miljoen verwacht JESS dat de raad ten behoeve van haar 
controlerende rol een beter uitgewerkt plan krijgt wat in een breder kader geplaatst wordt 
en inzicht biedt in: 

 Personele gevolgen verdeeld over de domeinen 
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 Investeringen per domein 

 Resultaten per domein waaruit blijkt welke waarde het toevoegt voor medewerkers en 
de klant waar u naartoe beweegt 

 Financiële resultaten per domein 

 Samenhang met de andere projecten en budgetten 
Vraag:  Bent u bereidt om uw ambities, waar ook wij belang aan hechten, in een 

breder kader te plaatsen en de tijd te nemen om het plan het beter uit te 
werken? 

 
Een plan waarin rekening gehouden wordt met effectiviteitverhoging van de inzet van 
medewerkers, efficiencyresultaten te behalen uit ontwikkelingen zoals e-overheid, 
vereenvoudiging aanvraagprocedures voor diverse producten (WRO), uw eigen lean 
inspanningen van de afgelopen jaren en niet in de laatste plaats de gewenste 
zelfredzaamheid en participatie van inwoners. 
 
Antwoord: Het college is van mening dat het programma is opgesteld in voldoende breed 
en integraal kader en goed is doordacht. Het college vindt het ook spannend of dit plan 
het beoogde effect bereikt, echter, wij geven hiermee gehoor aan de wens van de raad 
om de bezuinigingen waar te maken, de dienstverlening te optimaliseren en de kwaliteit 
te verbeteren. Middels jaarlijkse rapportering informeren wij u in de maand mei over de 
stand van zaken alvorens wij een nieuw krediet aanvragen. 
 
Tot slot 
Vraag:  Wilt u de raad informeren of en hoe u de Ondernemingsraad betrokken 

heeft bij dit plan en welk advies zij hebben gegeven? 
 
 
Antwoord: De OR heeft een positief advies uitgebracht. De OR is kritisch, maar heeft 
vertrouwen in de aanpak van de organisatie. 
 
 
5 juni 2014 
De fractie van JESS 

 

 

 

 

 

J. Th. (Hans)  Kröger   H. (Harry) de Ruiter   P. D. (Petra) 

Taams 

Fractievoorzitter   lid     lid 
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