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A. DE OPDRACHT
Dit rapport is opgesteld ter uitvoering van de opdracht van de directeur
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) aan Sietsma & Sietsma om
onderbouwde informatie en inzicht te krijgen in
}} de formatie en bijbehorende budgetten die voor de bedrijfsvoering van BWB
zelf nodig is, alsmede in
}} de formatieve en budgettaire consequenties van uitvoering door BWB van
nieuwe en geharmoniseerde taken.
In tweede instantie is de opdracht uitgebreid met een evaluatie van de bestaande
samenwerking. Hiervan is uitgezonderd de werking van de bestuurlijke structuur,
omdat de gemeenten hiervoor separaat opdracht hebben gegeven aan bureau
Rijnconsult (rapportage april 2018).
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van de volgende aanpak:
a)

Bestudering van de relevante informatie van BWB en de deelnemende

gemeenten (Culemborg, Geldermalsen en Tiel), resulterend in een documentanalyse;
b)

Gesprekken met sleutelfiguren van de organisatie zelf en van de drie

gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau, welke inbreng is meegewogen in
onze analyse;
c)

Drie vragenlijsten, uitgezet onder de medewerkers van BWB, de managers

van BWB en opdrachtgevers binnen de drie gemeenten. Hierin is met name
ingegaan op de waardering van de performance van BWB, resulterend in een
rapportage met de uitkomsten;
d)

Een benchmark voor wat betreft de formatie van vergelijkbare organisaties.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de combinatie van het bestudeerde materiaal,
de uitkomsten van de vragenlijsten, de interviews en de benchmark.
Zoals de titel aangeeft zijn wij van oordeel dat BWB en de deelnemende gemeenten
voor een tweesprong staan: hetzij doorontwikkeling van BWB, met als doel de winst
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van deze samenwerking ten volle te kunnen waarmaken, dan wel door handhaving
van de status quo het risico te accepteren van continuering van de huidige,
suboptimale situatie.
Mei 2018
Arrien en Herman Sietsma (Sietsma & Sietsma)
Renée Kuin (SeinstravandeLaar)
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B. CONCLUSIES
BWB is in 2014/2016 opgericht om beter te presteren op het punt van reductie van
kosten, verhoging van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en vergroting
van kansen voor medewerkers. Op grond van de informatie die is geraadpleegd,
de resultaten uit de vragenlijsten, de benchmark en de gevoerde interviews met
bestuurders, managers en medewerkers zijn de navolgende conclusies te trekken.

Conclusie 0 – Algehele bevinding
Samenvattend constateren wij dat BWB –na een start in 2014 en een formalisering
van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling in 2016- goed uit de
startblokken is gekomen.
In de formatie en in de kwaliteit van uitoefening van haar dienstverlenende taken
scoort BWB gemiddeld.
Dat nog niet op alle punten optimaal wordt gepresteerd is in belangrijke mate toe
te schrijven aan de startsituatie die met relatief beperkte middelen –met name wat
betreft in interne ondersteuning- moest worden vormgegeven.
Na de startfase is nu verdere consolidatie nodig; de wenselijke kwalitatieve groei
is ons inziens haalbaar wanneer op het punt van de interne ondersteuning de
formatie op orde wordt gebracht.

Conclusie 1: Reductie kosten
Met betrekking tot ontwikkeling van het kostenniveau is het beoogde
inverdieneffect volgens het gekozen scenario B van de K+V business case
taakstellend gebudgetteerd t/m 2020. Echter, op meerdere taakvelden is in 2017 en
2018 formatie en/ of budget aan de begroting toegevoegd, hetgeen het trekken van
conclusies compliceert (zie verder paragraaf 4).
Qua kosten is de conclusie voorts dat onvoldoende budget beschikbaar is om de
formatie op het noodzakelijke peil te brengen en houden. De toerusting voor de
eigen bedrijfsvoering is absoluut onvoldoende en dit heeft –omdat gaten moeten
worden dichtgelopen- ook consequenties voor de dienstverleningstaken. Wij
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verwachten dat ook in 2018 de financiële taakstelling niet kan worden gerealiseerd.

Conclusie 2: Verhoging kwaliteit
Voor wat betreft de kwaliteit moet de conclusie zijn dat niet (volledig) aan de
doelstellingen wordt beantwoord. De tevredenheid over de prestatie van de
organisatie is wisselend, zowel binnen BWB zelf als bij de gemeenten. Ook hapert
de eigen bedrijfsvoering en naast formele lijnen lopen informele lijnen die een
zakelijke opstelling compliceren.
Een eerste oorzaak voor de suboptimale kwaliteit ligt in het feit dat kwaliteitseisen
niet zijn beschreven. De dienstverlening gebeurt niet op basis van overeenkomsten
met kwaliteitsstandaarden. Overigens zijn ook afspraken over jaarresultaten en/ of
visievorming ontoereikend voor resultaatgerichte samenwerking.
Een tweede oorzaak voor het kwalitatief suboptimaal presteren ligt in de
ontoereikende toerusting van de dienst voor haar eigen bedrijfsvoering. Met
2% formatie hiervoor ligt BWB ver onderin de benchmark. Op de dienstverlening
financiële en juridische zaken heeft BWB relatief weinig formatie beschikbaar; voor
de overige taken scoort BWB gemiddeld. Ook het feit dat voor ontwikkeling van de
dienst vanaf 2016 –door het ontbreken van middelen- geen ontwikkelprogramma
kon worden uitgevoerd heeft een trage kwaliteitsgroei veroorzaakt.
Een derde oorzaak voor dit kwaliteitsoordeel is dat harmonisatie van de
bedrijfsvoeringstaken die voor de drie gemeenten worden verricht - ondanks de
intenties bij de start van BWB – in zeer beperkte mate heeft plaatsgevonden. Dit
maakt dat BWB relatief veel maatwerk moet leveren, hetgeen een relatief grote last
voor de organisatie meebrengt.
Ten slotte sluiten we ons bij de conclusie aan die Rijnconsult trekt, namelijk
dat de relaties en rollen, in termen van opdrachtgeverschap en eigenaarschap,
onvoldoende zijn gespecificeerd en belegd. We voegen daaraan toe dat in de
relatie tussen BWB en gemeenten weinig zakelijk is in termen van rapportages en
monitoring.
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Conclusie 3: Reductie kwetsbaarheid
Voor de ambities op het punt van kwetsbaarheid ontbreken aanknopingspunten en
dus evaluatieve ijkpunten om conclusies aan te verbinden. Wel kan geconcludeerd
worden dat door bundeling van formatie de kwetsbaarheid op een aantal
terreinen is verminderd. Toename van de generieke inzet van medewerkers kan de
kwetsbaarheid verder reduceren.
Wij constateren wel dat de organisatie van BWB zelf door de onder 2
genoemde factoren kwetsbaar is. Een neerwaartse spiraal is niet denkbeeldig.
‘Underperformance’ leidt begrijpelijkerwijs tot meer kritiek, vervolgens tot meer
spanning bij BWB met het risico van verdere terugval.

Conclusie 4: Vergroting kansen
Voor de ambities op het punt van kansen ontbreken objectieve aanknopingspunten
en daarmee evaluatieve ijkpunten. Op basis van de vragenlijsten kan wel worden
geconcludeerd dat medewerkers en management binnen BWB tevreden zijn over
hun kansen tot persoonlijke ontwikkeling. De meningen zijn verdeeld of de kansen
met de komst van BWB zijn toegenomen.

CONCLUSIES
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KERNBOODSCHAP
1. Ontstaan BWB
1.1 Context
De samenwerking van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel met
betrekking tot bedrijfsvoeringstaken dateert van 1 januari 2014. Op basis van een
samenwerkingsovereenkomst van 31 maart 2014 is de samenwerking gestart voor
de taken Informatiemanagement/ICT, Financiën en Personeel en Organisatie.
De oprichting van een gemeenschappelijke organisatie, zoals hier heeft
plaatsgevonden, paste (en past) in een trend van toenemende functionele
samenwerking van publieke instellingen. Op veel plaatsen werken gemeenten,
soms met waterschappen en andere publieke instellingen, samen ten aanzien
van hun ondersteunende taken. Het wordt hiermee mogelijk diensten te leveren,
kwaliteit te verhogen en kosten te reduceren in een samenleving die in toenemende
mate meer vraagt van de overheid, met name van gemeenten.
Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen; van compleet
verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties met overgedragen bevoegdheden tot
lichtere vormen van samenwerking die de gemeenten ondersteunen. De BWB is in
deze schaal te beschouwen als een tussenvorm. Er is een nieuwe rechtspersoon
ontstaan waarbij de medewerkers van de gemeenten in dienst zijn getreden, en het
doel was (en is) om de processen en producten op het gebied van bedrijfsvoering
zo ver mogelijk te harmoniseren ten behoeve van efficiënte werkprocessen bij de
uitvoeringsorganisatie BWB.
Anderzijds hebben de oprichtende gemeenten nadrukkelijk uitgesproken dat
BWB geen shared service center - dat met eigen, overgedragen taken in staat
zou zijn tot het leveren van op zakelijke basis overeengekomen producten moet zijn. De gemeenschappelijke regeling vermeldt expliciet dat geen taken
van de gemeenten zijn overgedragen. BWB is een openbaar lichaam (ze heeft
dus rechtspersoonlijkheid) maar handelt niet vanuit een eigen, overgedragen
bevoegdheid. Gemeenten willen de BWB beschouwen als een “gemeentelijke
afdeling”.

KERNBOODSCHAP - 1. Ontstaan BWB
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1.2 Chronologie
Figuur: Taakvelden BWB uitgebreid sinds start, formatie door nieuwe taakvelden en nieuwe wettelijke
taken toegenomen

2014
2016

Start samenwerkingsovereenkomst
Aantal taakvelden:
3

Start BWB als zelfstandige organisatie
Aantal taakvelden:
3
Formatie in fte:
105,65
Uitgangssituatie begroting 2016

2017

Uitbreiding taakvelden BWB met Facilitaire zaken en Juridische zaken
Aantal taakvelden:
5
Formatie in fte:
138,51
Toename 32,86 fte

2018

Uitbreiding formatie ten behoeve van nieuwe wettelijke taken BWB
Aantal taakvelden:
5
Formatie in fte:
134,81
Formatie najaarsrapportage 2017
inclusief afbouw formatie taakstelling en
toename 2,76 fte nieuwe taken

De periode vanaf 2014 - op basis van de overeenkomst - werd aangeduid als
‘aanloopperiode’ omdat het de bedoeling was een bedrijfsvoerings-organisatie met
rechtspersoonlijkheid op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
op te richten. De gemeenschappelijke regeling waarmee de BWB in het leven is
geroepen is vervolgens in werking getreden per 1 januari 2016.
Naast IM/ICT, Financiën en Personeelszaken is in 2017 voor de gemeenten
Culemborg en Tiel ook de taak van Facilitair Management en AJZ ingebracht. Voor
Geldermalsen geldt deze laatste toevoeging niet. Deze gemeente verkeert in het
fusieproces met Lingewaal en Neerijnen tot de nieuwe gemeente West Betuwe, die
per 1 januari 2019 van start gaat. Medio 2018 wordt besloten inzake deelname van
deze gefuseerde gemeente in de gemeenschappelijke regeling BWB.

KERNBOODSCHAP - 1. Ontstaan BWB
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2. Doelstelling: Reductie kosten
2.1 De opgave
De doelstelling van de samenwerking (art. 3 GR ) is om gezamenlijke voordelen te
realiseren door de kosten te verlagen, de kwaliteit te verhogen, de kwetsbaarheid
te verminderen en meer kansen te bieden aan medewerkers. Deze 4 doelstellingen
- de 4 K’s - liggen in het algemeen ten grondslag aan intergemeentelijke
samenwerkingsvormen op het gebied van bedrijfsvoering.
Met betrekking tot de voorziene en beoogde inverdieneffecten is een business case
beschikbaar van K plus V van 6 maart 2013; deze betrof de taakvelden Financiën en
P&O. Deze business case voorzag in verschillende scenario’s:
}} Scenario A: Alleen samenvoegen van beheer;
}} Scenario B: Samenvoegen van beheer, beleid en advies;
}} Scenario C: Samenvoeging administraties, volledige harmonisatie van 		
beleid.
Voor het uiteindelijk gekozen scenario B is de opgave een kostenreductie voor de
gezamenlijke gemeenten - voor de taken Financiën en P&O - berekend van € 350
000 tot € 600 000 per jaar.
Figuur: Financiële scenario’s K plus V

Scenario A

€ 98 000 - 120 000 per jaar
Terugverdientijd 4,7 – 5,6 jaar

Scenario B

€ 436 000 - 599 000 per jaar
Terugverdientijd 3,0 – 3,7 jaar

Scenario C

€ 741 000 - 926 000 per jaar
Terugverdientijd 2,9 – 3,4 jaar

jaren

0

1
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Op 7 mei 2013 is besloten te kiezen voor scenario B. Daarbij is wel besloten te
onderzoeken of elementen uit scenario C kunnen worden toegevoegd.
Structurele inverdieneffecten zouden ontstaan nadat de eenmalige kosten van de
transitie zouden zijn terugverdiend. De raming van Kplus V is gebaseerd op normen
van (grotere) shared service centra elders in het land. Hierbij past de kanttekening
dat BWB geen shared service center is, maar wordt beschouwd als een
gemeentelijke afdeling met dienstverlening op maat waar dat gewenst wordt. In de
business case is voorts een aantal randvoorwaarden als risico genoemd, waarvan
we hier noemen de ‘ontwikkeling van een nieuwe (bedrijfsmatige) cultuur’.
Deze inverdieneffecten zijn taakstellend in de BWB-begroting tot en met 2020
opgenomen en door de gemeenten ingeboekt.

2.2 Verloop van financiële taakstelling
2016
In verband met de opstartkosten van BWB was de verwachting in de begroting
2016 dat voor dat jaar de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht zouden
houden. In 2016 bleek echter toch een positief resultaat te zijn gerealiseerd van
ruim € 200 000. Belangrijke oorzaak hiervan was volgens BWB het realiseren van
kostenvoordelen op het gebied van IM/ICT. Er was in 2016 weliswaar meer inhuur
personeel dan geraamd, maar door enerzijds hogere baten en anderzijds lagere
lasten in de realisatie dan begroot was het rekeningresultaat positief.

2017
In de begroting 2016 was als doelstelling geformuleerd dat in 2017 € 140 000 aan
kostenbesparingen moest plaatsvinden ten opzichte van de uitgangssituatie. Voor
2018 was een besparing van € 400 000 geraamd. Uit de realisatie van 2017 bleek dat
de ambitieus begrote taakstelling voor 2017 niet realiseerbaar was. 2017 eindigde
namelijk met een resultaat vóór bestemming van -€ 252.754. Voorname oorzaak
van dit tekort waren de hoge lasten voor inhuur. Hieruit blijkt dat de begrote
besparingen op personeelslasten door de afbouw van formatie in de praktijk
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niet realistisch waren. Naast vervanging door ziekte –voor 60%- en opvulling van
vacatureruimte was extra inhuur ook noodzakelijk voor de reguliere taakuitvoering,
mede tengevolge van de onderbezetting voor de eigen bedrijfsvoering. De begrote
afbouw van formatie en daarmee van de personeelslasten was dus te ambitieus.
Ook de begrote stelpost voor besparingen op het taakveld IM/ICT werd, door
overschrijdingen in dit taakveld, niet gerealiseerd.
Uiteindelijk was het rekeningresultaat na bestemming van 2017 -€ 440.299 doordat
er nog een additionele € 187.545 is gestort in een reserve flankerende middelen.
Wij attenderen op de Bevindingen bij het Jaarverslag 2017 van accountant
BakerTillyBerk, die aangeeft dat hogere personeelslasten (inhuur) o.a. een gevolg
zijn van te beperkte plaatsing van personeel.

2018
De begroting 2018 volgt dezelfde lijn als de begroting 2017, met een begrote
kostenbesparing ten opzichte van 2017. Deze besparing zou wederom grotendeels
gerealiseerd moeten worden door een afbouw van formatie op de taakvelden
Financiën, IM/ICT en/of P&O.
In de 1e begrotingswijziging 2018 heeft BWB additionele formatiecapaciteit
gekregen ten behoeve van de werkzaamheden die voortvloeien uit uitbreiding van
wettelijke taken. Gezien de hoge lasten voor inhuur in 2016 en 2017 blijft de vraag
of dit afdoende is om de lasten van inhuur terug te brengen tot het reguliere niveau
niveau, nu externe inhuur (ook) dient voor vervanging bij ziekte en invulling van
projecten.

2.3 Conclusie
Jaar

Verwachte besparing
(t.o.v. uitgangssituatie)

Resultaat vóór
bestemmingsreserve *

2016

-8.734

202.572

2017

141.753

-252.754

2018

400.439

-

*De verwachte besparingen die per jaar zouden worden gerealiseerd zijn meegenomen in de
respectievelijke begrotingen. Met een negatief resultaat kan dus gesteld worden dat niet aan de
taakstelling voor dat jaar is voldaan.
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Onze conclusie is dat de oprichting van BWB voornamelijk vanuit kostenreductie
- aangehouden was een streefpercentage van 10% - is gemotiveerd, wat gezien
het tijdsgewricht (financiële crisis) voor de hand lag. Uitzondering hierop vormt de
overgang van FZ en AJZ eind 2016 - voor Culemborg en Tiel - die geen financiële
winst meebracht maar vooral vanuit vermindering kwetsbaarheid, verhoging
kwaliteit en vergroting kansen voor medewerkers is gemotiveerd.
Voorzien was dat -na de vorming van BWB met een beperkt negatief saldo tot eind
2015-  vanaf 2016 en 2017 door efficiencyverbetering geleidelijk het rendement
van de organisatie zichtbaar zou worden en de tevredenheid van de partners zou
toenemen. Evaluaties hebben tot heden echter niet plaatsgevonden.
De oorspronkelijke taakstelling uit 2013 wordt - op budgettaire basis - gehaald in
2020.
Anderzijds wordt op specifieke terreinen tussentijds budget en formatie voor
nieuwe taken toegevoegd, veelal via externe inhuur. Per saldo wordt de financiële
taakstelling niet gehaald in 2017. We verwachten dat de taakstelling ook in 2018
niet gerealiseerd zal worden omdat op dezelfde wijze is begroot in vergelijking met
2017.
Of de structurele budgetten voor dienstverlening, na implementatie van het
ontwikkelprogramma op basis van harmonisatie in 2, 3 of 4 jaar toereikend zijn, zal
de komende jaren moeten blijken.
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3. Doelstelling: Verhoging kwaliteit
3.1 De opgave
Volgens de business case van K plus V was het doel om door standaardisering en
digitalisering van werkprocessen  efficiencywinst te bereiken. De verwachting was
dat hierdoor de kwaliteit op een hoger peil zou worden gebracht. Randvoorwaarde
is dat alle gemeenten bereid zijn om processen en regelingen vergaand te
harmoniseren. Dit gaat ten koste van het maatwerk (couleur locale) voor individuele
gemeenten.

3.2 Kwalitatieve afspraken
Omdat voor wat betreft de kwaliteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering in 2014 of
2016 geen referentieniveaus zijn vastgelegd en ook concrete ambities ontbreken,
kan een beoordeling van de kwaliteitsontwikkeling sedert de start van BWB alleen
tentatief - bij wijze van inschatting door betrokkenen - worden aangegeven. Voor dit
aspect van het onderzoek is om die reden een enquête uitgezet bij opdrachtgevers,
management en medewerkers van BWB en zijn met betrokkenen interviews
afgenomen waarin hun oordeel is gevraagd.
Tot op heden hebben partijen geen kwaliteitseisen geformuleerd, hoewel dit wel
de bedoeling was (zie organisatieplan 2015).  Wel is een  concept Product-DienstenCatalogus (PDC)  inmiddels beschikbaar.
Om de beoogde kwaliteit in scenario B te bereiken was randvoorwaarde dat de
gemeenten bereid zouden zijn processen en regelingen vergaand te harmoniseren
en kwalitatief vastleggen in DVO’s, wat niet is gebeurd. Dit was een premisse van de
business case van K plus V:
“De dienstverleningsovereenkomst vormt een belangrijke schakel in de afstemming van
de wensen en mogelijkheden tussen de gemeente en het samenwerkingsverband. In de
overeenkomst wordt per product/werkproces het niveau van dienstverlening beschreven
en vastgelegd. Voor advies wordt hierbij een beschikbaarheidsnorm benoemd,
zowel kwantitatief (in uren) als kwalitatief (in deskundigheid). Tevens wordt in de
dienstverleningsovereenkomst een escalatiemodel opgenomen. Hierin wordt beschreven
op welk niveau eventuele knelpunten in de dienstverlening worden besproken” (blz. 31).
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Voorts was een voorwaarde in de K plus V business case dat per kwartaal
rapportages zouden worden opgesteld met verantwoording over de kritische
prestatie indicatoren (KPI’s).  De resultaten zouden voor de samenwerking als totaal
en per gemeente inzichtelijk worden gemaakt.
Wij hebben deze KPI’s noch de bedoelde kwartaalrapportages aangetroffen
en evenmin is de afgesproken meting van de klanttevredenheid (om de 2 jaar)
uitgevoerd.

3.3 Uitkomst enquête
De samengevatte uitkomst uit de enquête (via vragenlijsten) is dat de kwaliteit
volgens BWB én partners niet tot nauwelijks is verbeterd sinds de start en ook dat
verbetering in functioneren mogelijk is. Slechts 15% van de medewerkers en 20%
van het management geeft aan dat de kwaliteit van producten en/of diensten is
verbeterd.
De tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening door BWB is gemiddeld
een 6,5 (variërend van 6 (managers), 6,5 (partners) en 7 (medewerkers). Op zich is
een verschil in beleving naar gelang de positie van beoordelaars niet ongebruikelijk,
omdat men resultaten verschillend beleeft aan de hand van de eigen positie. De
eindbeoordeling (6-7) is redelijk, maar de verbetering door het functioneren van
BWB wordt zeer beperkt ervaren.
De meerderheid van de partners vindt dat BWB niet efficiënt (33%), effectief (40%),
flexibel (45%) en transparant (40%) werkt. Bij de meerderheid van de medewerkers
is over deze aspecten wel een positief oordeel te vinden.
Medewerkers BWB

Management BWB

Partners

BWB werkt effectief

57%

10% BWB / 22% team

20%

BWB werkt efficiënt

40%

10% BWB / 22% team

10%

BWB werkt transparant

53%

66% BWB / 66% team

2%

BWB werkt flexibel

66%

55% BWB / 100% team

20%

Er is onder de medewerkers geen duidelijke tevredenheid over de samenwerking
tussen de BWB en haar partners (45% tevreden, 35% neutraal, 20% ontevreden). De
KERNBOODSCHAP - 3. Doelstelling: Verhoging kwaliteit
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meerderheid geeft ook aan dat de samenwerking niet is verbeterd sinds de start.
Bij het management komt er een ander beeld uit de vragenlijst; zij zijn van mening
dat de samenwerking is verbeterd en vindt dat de BWB in goede afstemming
met haar partners werkt. Wel geven zij in de vragenlijst aan dat verbetering
in het opdrachtgever-opdrachtnemerschap nodig is. Meer dan de helft van
de respondenten vindt het opdrachtgeverschap vanuit de partners én het
opdrachtnemerschap vanuit de BWB niet goed is ingericht.
92% van de respondenten geeft aan dat het contact met de medewerkers van de
BWB goed is.
Medewerkers BWB

Management BWB

Partners

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit BWB

7,0

6,0

6,5

Diensten/producten zijn
verbeterd sinds de start

15%

20%

8%

Diensten/producten worden op tijd geleverd

65%

90%

50%

Zie bijlage 3 voor de uitgewerkte uitkomsten op het gebied van kwaliteit.

3.4 Conclusies
Eén van de vier doelstellingen bij de oprichting van BWB is verhoging van de
kwaliteit van dienstverlening. Omdat bij oprichting geen criteria zijn meegegeven,
noch kwaliteitsaspecten zijn gemonitord, kan niet worden vastgesteld of de kwaliteit
is verbeterd.
Met betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening zijn wel enkele andere conclusies
te trekken:
}} Uit de enquête blijkt dat de respondenten de kwaliteit van de
dienstverlening niet verbeterd achten sinds de start van BWB; overwegend
wordt deze van gelijk niveau geacht;
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}} BWB heeft kwaliteitsaspecten rond haar kerntaken niet of nauwelijks
vastgelegd in individuele- team- of afdelingsplannen;
}} Verdergaande harmonisatie komt standaardisatie en daarmee kwaliteit ten
goede. De drie gemeenten hechten tot op heden veelal aan lokaal maatwerk
boven de aangegane inspanningsverplichting om te harmoniseren;
}} Het management BWB, alsmede het management van de drie gemeenten,
geeft in de interviews aan behoefte te hebben aan kwalitatieve
afspraken tussen BWB enerzijds en de drie gemeenten anderzijds, rond
dienstverlening. Dit sluit aan op de bestuurlijke wens tot verzakelijking van
de relatie en sturing op feiten en cijfers.
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4. Doelstelling: Vermindering kwetsbaarheid
4.1 De opgave
Ten aanzien van de beoogde vermindering van de kwetsbaarheid van
bedrijfsvoeringstaken stelt K+V dat door bundeling van werk, vergroting van
professionaliteit en reductie van het aantal unieke en kwetsbare functies de
kwetsbaarheid zal verminderen. Volgens plan zou in het gekozen scenario de beste
mogelijkheid bestaan voor specialisatie, bundeling van kennis en expertise.
De organisatie van bedrijfsvoeringstaken in een eigen regionale organisatie –
BWB- draagt per definitie al bij aan deze mogelijkheid tot specialisatie, bundeling
van kennis en expertise. De dagelijkse communicatie en uitwisseling van
informatie tussen leden van teams,  maar specifiek ook de wijze waarop nieuwe
ontwikkelingen –zoals in de ICT of ten aanzien van nieuwe wettelijke taken- worden opgepakt, leidt per definitie tot vermindering van kwetsbaarheid.
Enkele taken, specifiek de financiële adviestaak, worden momenteel door BWB (nog)
niet op de schaal van de regio, maar in gemeentelijke teams en veelal ook op locatie
van de gemeente uitgevoerd. Hoewel dit begrijpelijk is vanuit de door bestuur en
management van gemeenten gewenste nabijheid - financieel advies is politiekbestuurlijk zeer gevoelig - dit is niet optimaal voor het bereiken van de doelstelling
om door regionale samenwerking reductie van kwetsbaarheid te bewerkstelligen.
Juist het werken met generieke inzet van medewerkers, waarbij uiteraard specifieke
medewerkers voor specifieke taken worden ingezet, kan de kwetsbaarheid verder
doen verminderen.
Hier staat tegenover dat de door gemeentelijke bestuurders en management
terecht verlangde verbinding van BWB-medewerkers met elk van de gemeentelijke
organisaties optimaal moet worden gefaciliteerd: aanwezigheid bij raads- en
commissievergaderingen, kennis van de lokale situatie, het als adviseur ‘kruipen in
de huid van de opdrachtgever’.
Tot slot blijkt dat de spanning die de BWB-organisatie ervaart door de
hoge werkdruk leidt tot een kwetsbare positie van de BWB-organisatie zelf.
Onderbezetting kan leiden tot underperformance en dus tot versterking kritiek
vanuit de gemeenten (zie par. 10); dit kan een neerwaartse spiraal opleveren
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waaraan moeilijk te ontsnappen valt.

4.2 Conclusie
Bij oprichting van BWB is het begrip kwetsbaarheid niet gedefinieerd of met criteria
omschreven. Daarom kan niet worden geconcludeerd of de kwetsbaarheid met de
oprichting van BWB is afgenomen.
Door bundeling van formatie is de kwetsbaarheid op een aantal terreinen –
logischerwijs beredeneerd- zeker verminderd; te denken valt vooral aan de
administratieve taken waaraan geharmoniseerd gewerkt wordt. Er kan eerder en
effectiever onderling worden vervangen. Per saldo zien we dat met oprichting van
BWB schaalvergroting heeft plaatsgevonden wat in algemene zin leidt tot minder
kwetsbaarheid. Anderzijds wordt door BWB -op verzoek van de gemeenten- voor
de financiële adviestaak gewerkt met gemeentelijke teams die veelal op locatie (in
de gemeente) werkzaam zijn. Hoewel dit begrijpelijk is vanuit de gewenste nabijheid
van deze taak bij de gemeenten wordt de reductie van kwetsbaarheid –doelstelling
van BWB- hiermee niet gediend.
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5. Doelstelling: Vergroting kansen medewerkers
5.1 De opgave
Tot slot de kansen voor medewerkers. Weliswaar daalt het aantal functies maar
de daling was kleiner dan de vacatureruimte bij de start waardoor geen personeel
behoefte af te vloeien. Personeel zou de gelegenheid krijgen zich te specialiseren,
ontwikkelen en door te groeien. Het onderscheid tussen beheer en advies zou
toenemen; beheerders gaan meer ‘beheren’ en adviseurs gaan meer ‘adviseren’
(K+V).

5.2 Uitkomst enquête
Medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de kansen tot persoonlijke
groei en ontwikkeling, zo blijkt uit de ingevulde vragenlijsten. De meerderheid van
de respondenten geeft aan dat zij binnen de BWB in staat zijn gesteld om zich
persoonlijk te ontwikkelen. Ook is 70% van de respondenten van mening dat de
BWB toegewijd is aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en dat de
BWB medewerkers de mogelijkheid biedt om trainingen te volgen.
Dit beeld wordt ook door het management geschetst. Van het management is
100% tevreden over de ruimte voor eigen persoonlijke ontwikkeling en die van
hun collega’s. Ook geven zij aan dat de BWB toegewijd is aan hun persoonlijke
ontwikkeling.
De meningen onder de medewerkers zijn evenwel sterk verdeeld over de vraag of
de kansen tot persoonlijke groei zijn toegenomen vergeleken met de situatie voor
de BWB. Bij het management is 55% van mening dat hun kansen zijn gegroeid met
de komst van de BWB.
Medewerkers
BWB

Management
BWB

Kansen tot persoonlijke groei zijn toegenomen met komst
BWB

25%

55%

BWB is toegewijd aan mijn persoonlijke ontwikkeling

70%

100%

Persoonlijke ontwikkeling wordt periodiek geëvalueerd tussen
leidinggevende en medewerker

60%

55%

Ik heb de kans gehad om andere functies/taken uit te voeren

35%

33%
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5.3 Conclusie
Bij oprichting van BWB zijn geen concreet meetbare doelen gesteld ten aanzien van
kansen voor medewerkers. Op basis van de vragenlijsten kan worden gesteld dat
medewerkers tevreden zijn over hun kansen tot persoonlijke ontwikkeling, zo ook
de managers. De meningen zijn verdeeld of de kansen met de komst van BWB zijn
toegenomen.
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DEELASPECTEN
6. Visie en beleid
6.1 Visie en beleid niet geformaliseerd
In het Organisatieplan (20 augustus 2015) is een visie geformuleerd op
de samenwerking met partners, op de ontwikkeling van medewerkers, op
leiderschap en op medezeggenschap. De aansturing van BWB gebeurt vanuit het
opdrachtgevers-gestuurd overleg (OGS).
Het primaire proces van de gemeenten staat centraal (het ‘wat en wanneer’),
door BWB wordt bepaald ‘hoe en door wie’ de uitvoering plaatsvindt. Naast
dit Organisatieplan is er geen Bedrijfsplan - met missie, visie en middellange
termijnstrategie - opgesteld. In de jaarlijkse begrotingen voor 2016, 2017 en 2018
is per jaar en meerjarig aangegeven welke voornemens voor dat jaar bestonden.
Team en afdelingsplannen zijn er voor enkele teams wel, voor andere niet, veelal
status “concept” en niet bekend bij medewerkers.
Als het gaat om de toekomstige taakontwikkeling, de agenda voor verdere
harmonisatie van beleid, regels en werkprocessen door de gemeenten, de
ontwikkeling van haar eigen teams of afdelingen ontbreken strategische
documenten. Er is geen ‘stip op de horizon’, zoals in de interviews wordt
aangegeven, die voor de BWB en de gemeenten leidend zou kunnen zijn. Daardoor
is bij de taakontwikkeling, bijvoorbeeld de vraag welke taken wel, welke taken
niet worden geharmoniseerd, sprake van een min of meer ongestructureerd
proces waarbij waarbij soms planmatig wordt gewerkt (bv. IM/ICT), maar soms
ook de minste weerstand (‘laaghangend fruit’) bepaalt wat wordt geharmoniseerd.
Daarmee is uiteraard niet gegarandeerd dat het optimale resultaat wordt bereikt.

6.2 Harmonisatie van beleid, regels en werkprocessen
De gemeenten hebben zich verbonden om hun beleid, regelgeving en
werkprocessen die verband houden met bedrijfsvoering zoveel mogelijk op elkaar
af te stemmen. Dit wordt omschreven met het uitgangspunt “harmoniseren, tenzij
maatwerk noodzakelijk is” (vgl. Organisatieplan 2015, blz. 2).
Het is evident dat de harmonisatie van beleid, regels en werkprocessen als
een cruciale factor voor het functioneren van de BWB wordt gezien. Hoe
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gedifferentieerder de producten en adviezen (‘maatwerk’) die de organisatie moet
leveren, des te gecompliceerder en tijdrovender zijn de werkzaamheden. De winst
op het gebied van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid kan in sterke mate worden
bepaald door de uniforme (geharmoniseerde) kaders die BWB in staat stellen tot
slagvaardig handelen.
De beoogde harmonisatie is echter in de jaren 2014 - heden slechts zeer beperkt
gerealiseerd. Op allerlei terreinen is sprake van uiteenlopende regels, processen,
werkwijzen. Een voorbeeld vormen de secundaire rechtspositieregels van de
gemeentelijke en de BWB-medewerkers die onderling relatief sterk verschillen en
dus ook doorwerken binnen de eigen BWB-organisatie bijvoorbeeld inzake vrije
dagen, salarisschalen, kerstattenties etc. BWB-medewerkers van P&O moeten
werken met 4 systemen voor rechtspositie. Dit is nauwelijks werkbaar.
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7. Structuur en taken
7.1 Structuur
De bedrijfsvoerings-organisatie op grond van de WGR kenmerkt zich door een
eenvoudige bestuursstructuur, namelijk met één bestuur (in plaats van de reguliere
gelede WGR-structuur met een DB en een AB). Elk der colleges van b en w heeft
één bestuurslid aangewezen.
De gemeenten hebben geen bevoegdheden overgedragen. Dat betekent dat de
BWB te beschouwen is als een samenwerkingsorganisatie van gemeenten met
uitsluitend interne werking. De BWB -organisatie is rechtspersoon. Ze kan dus
wel aan het rechtsverkeer deelnemen maar besluiten van publiekrechtelijke aard
worden genomen door de bevoegde organen van de gemeenten zelf, niet door
BWB. Uiteraard staat dit het nemen van besluiten door BWB-functionarissen in
mandaat (art. 5, tweede lid GR) niet in de weg; een mandaatregister geeft aan waar
dit van toepassing is.
De organisatie kent behalve een directeur - tevens WOR-bestuurder en secretaris
van het bestuur - en medewerkers ook een netwerkdirectie (art. 15 GR), bestaande
uit de drie gemeentesecretarissen. Deze netwerkdirectie is belast met aansturing
van de directeur. Overigens is de functie van directeur niet structureel geborgd.
De ogenschijnlijk zelfstandige positie van de GR (rechtspersoon, personeel in dienst,
eigen OR) contrasteert met de visie van de gemeenten die BWB als “gemeentelijke
afdeling” beschouwen.

7.2 Taken
In de gemeenschappelijke regeling (GR) zijn, behalve bovengenoemde taken IM/ICT,
Financiën en P&O, ook genoemd Algemeen- Juridische zaken en Facilitaire zaken.
Deze taakvelden worden geleid door een drietal strategisch managers, die
tevens op hun taakveld adviesteams aansturen. Onder hun verantwoordelijkheid
functioneren teammanagers, die tactisch leidinggeven en belast zijn met aansturing
van de operationele teams. Inhoudelijk verantwoordelijk voor de organisatie
is niet de directeur BWB, maar dit zijn de strategisch managers samen met het
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opdrachtgevers-gestuurde samenwerking (OGS).
Nadrukkelijk is in de GR aangegeven dat de bedrijfsvoerings-organisatie ook
belast is met uitvoering van (nieuwe) wet- en regelgeving die voortvloeien uit
genoemde taken. Sinds 2014 is een aantal taken toegevoegd die uit nieuwe
wetgeving voortvloeien. Ook is in de GR aangegeven dat, indien deelnemers ermee
instemmen, taken kunnen worden verricht voor publiekrechtelijke rechtspersonen
die in Rivierenland zijn gelegen. Tevens worden bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd
voor de Omgevingsdienst en de regionale Archiefdienst.
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8. Werking opdrachtgever- opdrachtnemerschap, eigenaarschap
8.1 Rollen diffuus
In een opdracht-gestuurde samenwerking is een scherpe en zakelijke markering
van rollen, taken en bevoegdheden van opdrachtgever en opdrachtnemer van
belang. Centraal staat dan niet het aanbod van BWB, maar de vraag van de
gemeenten. Zoals beschreven in de rapportage van Rijnconsult is die actuele
invulling van rollen, taken en bevoegdheden echter niet duidelijk. De verhouding
tussen bestuur, netwerkdirectie, directeur  en opdrachtgevers-overleggen is diffuus.
Als het gaat om de rollen zijn posities en belangen van gemeenten enerzijds
en BWB anderzijds - als resp. opdrachtgevers en opdrachtnemer - niet helder
gemarkeerd. De netwerkdirectie functioneert behalve als eigenaar ook als
opdrachtgever. Anderzijds is de verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer
onduidelijk. Is de opdrachtgever (gemeentelijke manager) verantwoordelijk voor de
door BWB geleverde producten en diensten en heeft de BWB-manager uitsluitend
een procestaak? Of kan de BWB-manager niet slechts op proces maar ook op
inhoud van producten en adviezen worden aangesproken?
Taakuitoefening vindt behalve op basis van formele besluitvorming ook plaats op
basis van allerlei informele relaties tussen gemeentelijke medewerkers enerzijds en
BWB-medewerkers anderzijds.

8.2 Eigenaarschap
De diffuse taakverdeling tussen netwerkbestuur - die feitelijk de
eigenaarsrol representeert en de directeur behoort aan te sturen - en het
opdrachtgeversoverleg, waar in feite de opdrachten beslissend moeten worden
bepaald, maakt dat dubbel werk gebeurt en ook dat besluitvorming veel tijd vergt.
Uit onze gesprekken blijkt dat het opdrachtgeversoverleg en netwerkdirectie veelal
dezelfde zaken bespreken.
Per saldo resteert voor de BWB een hybride situatie. De gemeenten zijn eigenaar
van de BWB en beschouwen de organisatie als integraal onderdeel (‘eigen afdeling’)
van hun organisaties. Eenvoudige doorvertaling van spelregels die voor de eigen
organisaties gelden (bijvoorbeeld compensatie ziekte verzuim) gelden echter niet
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voor BWB of leiden tot discussies als ware BWB een vierde partij.
Tegelijkertijd is BWB tegenspeler als het gaat om opdrachtnemerschap dat in een
verzakelijkte sfeer behoort te worden vormgegeven.
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9. Harmonisatie en maatwerk
9.1 Harmonisatie-agenda ontbreekt
Bij de berekening van de (financiële) voordelen van de BWB-samenwerking is
uitgangspunt geweest een zo ver mogelijke harmonisatie en standaardisatie. K
plus V stelt dat in de DVO’s afspraken gemaakt moeten worden over het niveau van
dienstverlening; “Hierbij is standaardisatie van werkprocessen in alle scenario’s het
uitgangspunt”.
Zoals aangegeven is een start gemaakt met harmonisatie-agenda’s voor
verschillende deelterreinen, bijvoorbeeld IM/ICT, P&O (gedeeltelijk)  en Financiën
(gedeeltelijk) maar dit proces verloopt moeizaam. Een voorbeeld vormt het feit
dat BWB moet werken met vier (!) verschillende rechtsposities. Zoals aangegeven
ontbreekt een planmatige aanpak van de harmonisatie van regels, processen en
werkwijzen in een harmonisatie-agenda. Op het merendeel van de kerntaken
wordt niet of beperkt geharmoniseerd gewerkt. In die zin is het aspect van de
opdracht waarbij om inzicht wordt gevraagd in de formatieve consequenties van de
harmonisatieagenda lastig uitvoerbaar.
Er zijn ook enkele goede voorbeelden van bereikte harmonisatie te geven zoals
E-HRM, applicatiebeheer. Maar andere processen harmoniseren verloopt moeizaam
zoals de verschillende rechtsposities, werken met document-managementsysteem,
uiteenlopende rekeningschema’s van gemeenten, uiteenlopende procedures
voor vergunningverlening per gemeente. Nieuwe ontwikkelingen - bijvoorbeeld
deelname generatiepact - worden door gemeenten onderling uiteenlopend
benaderd.

9.2 Harmoniseren opgave voor BWB en de drie gemeenten
Per taakveld bestaat dus een pluriformiteit en dat legt extra lasten op de uitvoering.
Er is geen overzicht van de harmonisatie-inspanning die nog zou moeten worden
verricht. Evenmin is duidelijk of de gemeenten met deze harmonisatie zullen
instemmen, omdat het hun werkwijzen kan beïnvloeden.
BWB heeft bovendien geen formatie om processen van harmonisatie te begeleiden;
in feite is dit -vergeleken met het gemeentelijke werk - een extra taak waarvoor
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specifiek formatie beschikbaar moet zijn. Per saldo lijkt het niet-harmoniseren
(maatwerk) voor gemeenten meer comfort te bieden dan het doorpraten tot
harmonisatie is bereikt, hoewel de niet-bereikte winst van harmonisatie dan niet in
rekening wordt gebracht.
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10. Werkklimaat en Cultuur
10.1 Hoog ziekteverzuim en hoge mate verloop
Wij hebben in de BWB-organisatie sterke spanning geconstateerd tussen de opgave
die er ligt en de mogelijkheden tot uitvoering hiervan; hierna illustreren we dat met
cijfers uit de benchmark. Er is sprake van structurele overbelasting van bepaalde
afdelingen/teams die tot uiting komt in een hoog ziekteverzuim van plm. 9%,
waaronder langdurige uitval van medewerkers, waar het landelijk gemiddelde bij
gemeenten ligt op 5,3% (bron A&O-fonds).
Ook de relatief snelle wisseling vanaf de start in 2014 van bepalende
managementfuncties draagt niet bij aan het op orde krijgen van de basale
inrichtings- en werkingsprincipes (interne beheersing en control). Het is niet
vreemd dat in zo’n situatie weinig gelegenheid is voor visieontwikkeling en dus dat
progressie ontbreekt.

10.2 Hoge werkdruk
Bij BWB is slechts 2% overhead beschikbaar om de BWB-organisatie zelf (o.a.
harmonisatieprocessen, P&C-cyclus, interne control) op orde te krijgen en te
houden. In de business case van K+V is dit een blinde vlek en in de uitwerking een
weeffout in de opbouw van de organisatie.
Een knelpuntenanalyse die BWB hierover heeft opgesteld is door de gemeenten
slechts deels gehonoreerd. In deze notitie (van 25 juli 2016) werd al aangegeven dat
de organisatie voor de eigen bedrijfsvoering al met zo’n 3,7 fte voor wettelijke taken
en 7,02 fte voor noodzakelijke versterking zou moeten worden toegevoegd. Deze
notitie heeft niet geleid tot structurele formatieve versterking.

10.3 Eigen identiteit en maatwerk
Een andere oorzaak voor de spanning op te leveren resultaat door BWB is de
blijvende onduidelijkheid over de mate waarin BWB een eigen identiteit, profiel en
werkwijze kan ontwikkelen. Met de doelstelling BWB een ‘eigen afdeling’ te laten
zijn, is er vanuit de visie van gemeenten weinig ruimte voor BWB om zichzelf te
positioneren.
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Door de wens tot maatwerk, die expliciet of impliciet bij de gemeenten aanwezig
blijft, lopen formele en informele lijnen bij de taakuitoefening door elkaar.
Medewerkers van BWB bepalen min of meer hun eigen kwaliteit, al dan niet in
samenwerking met collega’s van de gemeenten nu standaarden ontbreken.

10.4 Behoefte aan verzakelijking
Wij bespeuren bij de gemeenten behoefte aan helderheid, beheersing en kwaliteit:
hetgeen afgesproken is, moet tijdig en in de goede kwaliteit geleverd worden.
Bovendien constateren wethouders en gemeentelijk managers een ongewenste
afstand van de BWB-medewerkers tot de gemeentelijke primaire processen
zoals bijvoorbeeld aanwezigheid bij raads- en commissievergaderingen. Enkele
incidenten - overschrijdingen - hebben niet bijgedragen tot versterking van het
vertrouwen.
Bij BWB bespeuren we - omgekeerd - een gevoel van onvoldoende aansluiting bij
gemeenten, hetgeen in de hand wordt gewerkt - voor Tiel en Geldermalsen - door
de afstand qua huisvesting. BWB-medewerkers ervaren onvoldoende het gevoel
dat BWB van gemeenten samen is. Hierdoor ontstaat een spiraalwerking; BWB acht
zich niet begrepen, gemeenten constateren gebreken in productie of beheersing en
de discussies over budgetten en geleverde diensten verscherpen.
Naar onze mening is sprake van momentum dat benut moet worden om de BWBsamenwerking te herijken. Wij pleiten daarbij voor verzakelijking; vastlegging van
te leveren diensten en producten inclusief hun kwaliteit, helderheid in rollen van
opdrachtgever en opdrachtnemer.
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11. Formatie-omvang
11.1 Ontwikkeling van formatie
Op 1 april 2016 is de GR BWB gestart met het uitvoeren van taken voor de drie
partnergemeenten op deze drie taakvelden. De beschikbare formatie in deze
uitgangssituatie was 105,65 fte. In de begroting 2017 werd de formatie voor deze
taakvelden afgebouwd met 2,45 fte.
In 2017 nam het aantal taakvelden binnen BWB toe tot 5 taakvelden doordat Tiel
en Culemborg de ook Facilitaire zaken en Juridische zaken bij BWB belegden. Een
formatietoename in 2017 tot 123,5 fte voor deze vijf taakvelden was hiervan het
resultaat (Najaarsrapportage, 2017).
In de 1e begrotingswijziging 2018 groeide de formatie nog iets verder door een
toename van 2,67 fte. Deze extra capaciteit was nodig voor de uitvoering van
nieuwe wettelijke taken. Bij benadering is de formatie in 2018 dus gelijk aan 126,17.
In de begroting 2019 is een formatie van ruim 132 fte opgenomen.
Tabel: Ontwikkeling formatie

Ontwikkeling formatie 2016-2018
Jaar

Formatie in fte

2016 (uitgangssituatie)

105,65

Begroting 2017

102,35

Begroting 2018 (april 2017)

98,05 (excl. JZ en FZ)

Najaarsrapportage 2017

123,5 (incl. JZ en FZ)

Begrotingswijziging 2018*

126,17

11.2 Bij de oprichting van BWB onvoldoende aandacht voor
middelen en toerusting eigen bedrijfsvoering
In het organisatieplan van 2015 is de hoofdstructuur van de BWB uitgewerkt
waarbij de rollen en taken van de netwerkdirectie, de directeuren, managers en de
indeling in advies- en uitvoeringsteams zijn gespecificeerd. Bij deze uitwerking is
echter onvoldoende aandacht geweest voor formatie voor de bedrijfsvoeringstaken
voor de eigen organisatie. Dit betekent dat er beperkte capaciteit beschikbaar is
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voor de totstandkoming van de eigen P&C producten. Hierbij merken we op dat in
de vragenlijsten 35% van de respondenten aangeeft dat zij taken verrichten die niet
tot hun takenpakket behoren en 65% geeft aan dit niet te doen.
Zo is er bijvoorbeeld geen formatie vrijgemaakt bij P&O voor ondersteuning van
de eigen organisatie. Ook de P&C functie in de eigen organisatie wordt vanuit
capaciteitsoogpunt in de businesscase slechts beperkt ingevuld (0,4 fte). Daarnaast
is ook de control-functie binnen de BWB niet fulltime ingevuld, maar ondergebracht
bij de financieel manager.

11.3 In vergelijking tot benchmarkorganisaties heeft BWB lage
capaciteit voor eigen bedrijfsvoering
De lage capaciteit voor taken voor/ binnen BWB blijkt ook uit de resultaten van
de benchmark. Hierin is de formatie op de taken die de BWB uitvoert vergeleken
met de A2 samenwerking, Dienst Dommelvalei, de Connectie, Meerinzicht en
Servicepunt71. De formatie van de BWB ligt hier (ver) onder de formatie van de
vijf andere organisaties. Bij de BWB is 2% van de totale organisatie voor eigen
bedrijfsvoering. Bij de benchmarkorganisaties varieert dit percentage tussen de
4 en de 10%. De Connectie heeft voor de eigen bedrijfsvoeringstaken een apart
bedrijfsbureau ingericht.
Tabel: Formatie voor directie en ondersteuning

Directie en Ondersteuning
Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Absoluut
# fte

3,26

12,33

6,00

6,00

18,00

5,83

% totaal
org

2%

5%

5%

8%

10%

4%

11.4 BWB op taakvelden Financiën en Juridische Zaken qua aantal
fte aan onderkant vergeleken met benchmarkorganisaties
Opvallend is dat de BWB op alle taken qua formatie vergelijkbaar is, of aan de
onderkant van de benchmark zit. De BWB heeft zowel op de taakvelden Financiën
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en Juridische Zaken minder capaciteit dan de benchmark organisaties, waarbij het
verschil voornamelijk groot is op het taakveld Financiën, zie de figuur hieronder (de
benchmark-cijfers van de andere kerntaken staan in bijlage 2)
Tabel: Kerntaak financiën in de benchmark

Financiën
Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Absoluut #
fte

35,22

77,60

27,89

45,30

46,61

Gewogen
naar aantal
fte deelnemers

11,74

19,40

9,30

15,10

15,54

Gewogen
naar aantal
fte deelnemers

0,06

0,07

0,13

0,10

Opvallend is dat BWB bij de overige vier taakvelden gemiddeld scoort. Voor
geen van haar taken is de BWB significant ruimer opgezet vergeleken met de
benchmarkorganisaties.
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BIJLAGE 1
Geïnterviewde personen, individueel en/ of in teamverband
Naam

Functie

Organisatie

Edwin van den Bemt

OGS-lid

Culemborg

Marjolijn Brune

strategisch manager
P&O/ AJZ

BWB

Baukje Coppens

OGS-lid

Geldermalsen

Erwin van Dorland

teammanager DIV

BWB

Jan de Graaf

teammanager FZ

BWB

Elma Groen

algemeen directeur

BWB

Els Hopmans

teammanager Personeelsbeheer

BWB

Jos Huizer

teammanager ICT/ BAG

BWB

Teun van Kalkeren

adviseur

BWB

Roel Kuipers

OGS-lid

Tiel

Martijn Kelders

OR-lid

BWB

Ronald van Meygaarden

wethouder

Geldermalsen

Richan Postmus

strategisch manager IM/
IT/FZ

BWB

Dick Schoenmaker

voorzitter OR

BWB

Jan Steurijs

gemeentesecretaris

Geldermalsen

Ed Stijnen

OGS-lid

Culemborg

Collin Stolwijk

wethouder

Culemborg

Robert van Twisk

strategisch manager
Financiën

BWB

Igor van der Valk

gemeentesecretaris

Tiel

Laurens Verspuij

wethouder

Tiel

Gerard Vlekke

gemeentesecretaris

Culemborg
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BIJLAGE 2
Benchmark
Overzicht taakvelden vanuit perspectief BWB
In onderstaand overzicht is aangegeven of de benchmarkorganisaties de taken
uitvoeren die de BWB voor haar partners uitvoert. Met rood is aangegeven wanneer
de betreffende taak niet wordt uitgevoerd.
BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Directie/
ondersteuning
Financiën
IM/ICT
(inclusief DIV)
Facilitaire Zaken
P&O
Juridische Zaken
Naast de taken die de BWB voor haar deelnemers uitvoert, voeren de benchmark
organisaties nog taken uit als:
}} Belastingen
}} Gebouwenbeheer
}} Communicatie
}} Geo-informatie
}} Sociaal Domein
}} Dienstverlening/Werk en Inkomen
}} Inkoop
}} Secretariaat
}} Basisregistraties
Eigen bedrijfsvoering
In vergelijking met alle vijf de organisaties uit de benchmark heeft BWB weinig
formatie beschikbaar voor de eigen bedrijfsvoeringstaken. Hierbij gaat het om de
uitvoering van taken in het kader van bedrijfsvoering voor de eigen organisatie en
hun eigen P&C cyclus. Dit is het meest extreem in de vergelijking met de Connectie,
zij hebben een bedrijfsbureau ingericht om deze taken uit te voeren.
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Bij de BWB is 2% van de totale organisatie voor eigen bedrijfsvoering. Bij de
benchmarkorganisaties varieert dit percentage tussen de 4 en de 10%.
BWB voor geen van de taakvelden ruimer ingericht qua aantal fte vergeleken met de
benchmarkorganisaties
De BWB heeft zowel op de taakvelden Financiën en Juridische Zaken minder
capaciteit dan de benchmark organisaties die deze taken uitvoeren voor haar
partners. Het verschil is voornamelijk groot op het taakveld Financiën. Opvallend
is dat BWB bij de overige vier taakvelden gemiddeld scoort. Op geen van de
taakvelden schieten zij boven de benchmark uit.
Overzicht totalen gecorrigeerd voor taken van BWB
Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Aantal fte
(op vergeleken taken)

134,81

239,24

110,86

73,30

185,85

130,84

Begroting
gecorrigeerd naar
taakvelden BWB *
1000 EUR

€ 12.224

€ 28.084

€ 4.498

€ 3.097

€ 17.884

€ 4.954

Aantal partners

3

4

3

3

3

3

Omvang partners (fte)

619,18

Onbekend

382,69

337,88

1449,93

452

Directie en Ondersteuning (eigen bedrijfsvoering)
Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Absoluut # fte

3,26

12,33

6,00

6,00

18,00

5,83

% totaal org

2%

5%

5%

8%

10%

4%

Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Absoluut # fte

35,22

77,60

27,89

45,30

46,61

Gewogen naar aantal
deelnemers

11,74

19,40

9,30

15,10

15,54

Gewogen naar aantal
fte deelnemers

0,06

Onbekend

0,07

0,13

0,10

Financiën
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IM/ICT (inclusief DIV)
Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Absoluut # fte

49,91

38,11

49,07

9,00*

119,18

30,08

Gewogen naar aantal
deelnemers

16,64

9,53

16,36

3,00

39,73

10,03

Gewogen naar aantal
fte deelnemers

0,08

Onbekend

0,13

0,03

0,08

0,07

Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Connectie

MI

Absoluut # fte

22,94

39,42

11,82

48,67

22,09

Gewogen naar aantal
deelnemers

7,65

9,85

3,94

16,22

7,36

Gewogen naar aantal
fte deelnemers

0,04

Onbekend

0,03

0,03

0,05

Connectie

MI

Facilitaire Zaken

Personeel en organisatie
Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Absoluut # fte

15,75

46,89

7,17

13,00*

16,08

Gewogen naar aantal
deelnemers

5,25

11,72

2,39

4,33

5,36

Gewogen naar aantal
fte deelnemers

0,03

Onbekend

0,02

0,04

0,04

Criteria

BWB

SP71

A2

DD

Absoluut # fte

7,73

24,89

8,91

10,15

Gewogen naar aantal
deelnemers

2,58

6,22

2,97

3,38

Gewogen naar aantal
fte deelnemers

0,01

Onbekend

0,02

0,02

* Exclusief ondersteuning

Juridische Zaken
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BIJLAGE 3
Uitkomst vragenlijsten

Respons rate

Medewerkers BWB

Management BWB

Partners

80%

90%

78% (totaal)
Culemborg: N =13
Geldermalsen: N = 18
Tiel: N = 8

Kwaliteit
Producten en diensten bruikbaar, maar kwaliteit nauwelijks verbeterd sinds de start
Medewerkers BWB

Management BWB

Partners

Gemiddeld rapportcijfer
kwaliteit BWB

7,0

6,0

6,5

Diensten/producten zijn
verbeterd sinds de start

15%

20%

8%

Diensten/producten
worden op tijd geleverd

65%

90%

50%

Bij de start van de BWB is verbetering van de kwaliteit ten opzichte van de oude
situatie meegegeven als doelstelling. Bundeling van kennis, vaardigheden en
competenties en specialisatie van medewerkers zou de kwaliteit van zowel
de organisatie als de dienstverlening moeten verhogen. Vooraf afgesproken
kwaliteitseisen (tijd, kwaliteit, kosten, informatie en communicatie) en sturing op
kwaliteit van producten zijn hierbij als leidend gesteld.
Uit de vragenlijst blijkt echter dat de kwaliteit van de dienstverlening volgens de
medewerkers en het management van de BWB en de partners niet verbeterd sinds
de start. Wel geeft 92% van de respondenten van de partners aan dat zij goed
contact hebben met de BWB.
Uit de vragenlijst blijkt wel dat de adviezen die de BWB levert bruikbaar zijn, maar
niet altijd binnen de gestelde termijn worden geleverd. Zowel de partners, het
management als de medewerkers beoordelen de kwaliteit met een voldoende.
Opvallend is dat de managers kritisch zijn op de kwaliteit die de BWB als geheel
levert, echter is de grote meerderheid wel tevreden over de kwaliteit van hun eigen
team.
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Kwaliteitseisen intern over het algemeen duidelijk voor medewerkers, niet altijd actief op
gestuurd
Medewerkers
Het is helder wat leidinggevende voor kwaliteit wordt verwacht van individuele
medewerkers

63%

Het is helder wat leidinggevende voor kwaliteit wordt verwacht van het team

54%

Leidinggevende stuurt actief op kwaliteit

40%

Leidinggevende spreekt medewerkers aan wanneer kwaliteit onvoldoende is

35%

Collega’s spreken elkaar onderling aan als kwaliteit onvoldoende is

45%

Medewerkers voelen veel ruimte om kwaliteit van werk zelf te bepalen én te verbeteren
Uit de vragenlijst blijkt dat medewerkers actief bezig zijn met de kwaliteit van de
producten en diensten die zij leveren. Een kleine meerderheid (55%) geeft ook aan
zelf de kwaliteit van zijn/haar werkzaamheden te bepalen en zelf de mogelijkheid te
hebben om de kwaliteit te verbeteren (60% van de respondenten). Dit wordt in de
vragenlijst tevens onderschreven door het management.
Verbetering van kwaliteit vraagt ook wat van de partners
Voor de meerderheid van de respondenten is het duidelijk wat de partners van
hen verwachten. Echter is de meerderheid van mening dat de partners de BWB
onvoldoende faciliteren om het werk goed te kunnen doen. Het management
van de BWB is hier nog wat kritischer op blijkt uit de vragenlijst, 80% van de
respondenten geeft aan dat de partners de BWB onvoldoende faciliteren.
Verbetering in opdrachtgever-opdrachtnemerschap lijkt daardoor nodig.
Meer dan de helft van de respondenten vindt dat het opdrachtgeverschap vanuit
de partners niet goed is ingericht. Maar ook dat het opdrachtnemerschap door de
BWB niet goed is ingericht.
Management BWB én partners kritisch op effectiviteit en efficiëntie van de organisatie
Uit de vragenlijst blijkt dat het management van de BWB erg kritisch is op de
effectiviteit en efficiëntie van de BWB, zowel op organisatie- als op teamniveau.
Dit beeld ontstaat ook uit de vragenlijst die is uitgezet onder de partners. De
meerderheid van de respondenten vindt dat de BWB niet efficiënt, effectief, flexibel
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en transparant werkt. De medewerkers geven in de vragenlijst een optimistischer
beeld.
Medewerkers BWB

Management BWB

Partners

BWB werkt effectief

57%

10% BWB / 22% team

20%

BWB werkt efficiënt

40%

10% BWB / 22% team

10%

BWB werkt transparant

53%

66% BWB / 66% team

2%

BWB werkt flexibel

66%

55% BWB / 100% team

20%

Kansen
Tevredenheid over kansen tot persoonlijke ontwikkeling en groei, ontwikkelingen nog niet
altijd periodiek geëvalueerd
Medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de kansen tot persoonlijke groei
en ontwikkeling, zo blijkt uit de vragenlijst. De meerderheid van de respondenten
geeft aan dat zij binnen de BWB in staat zijn gesteld om zich persoonlijk te
ontwikkelen. Ook is 70% van de respondenten van mening dat de BWB toegewijd
is aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en dat de BWB
medewerkers de mogelijkheid biedt om trainingen te volgen.
Dit beeld wordt ook door het management geschetst. Van het management is
100% tevreden over de ruimte voor eigen persoonlijke ontwikkeling en die van
hun collega’s. Ook geven zij aan dat de BWB toegewijd is aan hun persoonlijke
ontwikkeling.
Echter zijn de meningen onder de medewerkers sterk verdeeld over of de kansen
tot persoonlijke groei zijn toegenomen vergeleken met de situatie voor de BWB. Bij
het management is 55% van mening dat hun kansen zijn gegroeid met de komst
van de BWB.
Hoewel er ruimte en aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling, wordt deze
naar de mening van de medewerkers en het management in wisselende mate
periodiek geëvalueerd. Bij het management geeft 45% van de respondenten aan
niet periodiek met medewerkers stil te staan bij hun persoonlijke ontwikkeling.
Daar waar evaluatie wel plaatsvindt, wordt dit over het algemeen ook omgezet in
ontwikkelafspraken.
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Medewerkers
BWB

Management
BWB

Kansen tot persoonlijke groei zijn toegenomen met komst
BWB

25%

55%

BWB is toegewijd aan mijn persoonlijke ontwikkeling

70%

100%

Persoonlijke ontwikkeling wordt periodiek geëvalueerd tussen
leidinggevende en medewerker

60%

55%

Ik heb de kans gehad om andere functies/taken uit te voeren

35%

33%

Medewerkers

Managers

De samenwerking tussen BWB en partners is goed

45%

33%

De samenwerking is verbeterd sinds de start

15%
(60% neutraal)

75%

De BWB werkt in goede afstemming met haar partners

55%

66%

Samenwerking

Samenwerking intern
Management BWB
De samenwerking binnen het MT is goed

66%

MT stuurt de organisatie goed aan

55%
Medewerkers BWB

De samenwerking binnen mijn team is goed

75%

De samenwerking binnen de BWB is goed

40%
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BIJLAGE 5
Taken BWB op basis van organisatieplan 2015

Personeel en
organisatie

}} organisatieontwikkeling, strategische HRM-beleid,
leren en ontwikkelen van management en medewerkers (beleid)
}} medezeggenschap, arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, mobiliteit en arbeidsomstandigheden
(advies)
}} salaris- en personeelsadministratie (beheer)

Financiën

}} producten voor planning en control bij bestuurlijke besluitvorming (beleid)
}} begroting en budgetbeheer, treasury, interne
controles, verzekeringen (advies)
}} financiële administratie, geldstromen, (beheer)

Informatiemanagement }} informatiserings- en automatiseringsbeleid, procesarchitectuur, informatieveiligheid (beleid)
}} automatiseringsprojecten, procesmanagement,
1e lijns advies, digitale dienstverlening (advies)
}} contractmanagement (beheer)
Applicatie- en
gegevensbeheer

}} applicatielandschap, organisatie brede info-systemen, basisregistratie, gegevensbeheer (advies en
beheer)

ICT-infrastructuur

}} hardware, applicaties, werplekondersteuning,
website ontwerp, verbetering dienstverlening en
beheer (advies en beheer)

Documentatie en
archivering

}} documentmanagement, zaakgericht werken, post,
archief, abonnementen (beheer)

Facilitaire Zaken (*)

}} advies facilitymanagement, auditor GBA,
}} beveiligingsfunctie GBA en waardedocumenten
}} gebouwenbeveiliging, gebruiksonderhoud gebouwen, bodes
}} huisvesting inrichting, horeca/schoonmaak

Juridische Zaken (*)

}} juridische advisering, bezwaar en beroep, mandaat, publicatie, klachten
}} WOB, BIBOB, privacy, vertrouwenspersoon/integriteit

Vastgoedmanagement
(*)(*)= als dat blijkt uit
business cases

}} onderzoek advies functionaliteit maatschappelijk
vastgoed, optimaal benutten en beheren
}} beheer en onderhoudsplannen gebouwen
}} marktverkenningen, opdrachtgever uitvoering,
directievoering
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