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Samen
zijn wij
één!

WAT EEN JAAR

AAN HET WOORD

DE CIJFERS

Samen zijn wij EEN
en bereiken wij het
gemeenschappelijke doel!

Aan tafel met de afdelingen
van BWB over hun ervaringen
en verhalen van de werkvloer.

Voor de nieuwsgierigen
onder ons staan alle
cijfers er keurig in.

Voorwoord
VOGELZWERMEN
KENNEN GEEN
MANAGERS EN
BEREIKEN TOCH
HUN DOEL

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe is een samenwerkingsverband
(Gemeenschappelijke Regeling) op het terrein van bedrijfsvoering voor
de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

Als je een foto ziet van een zwerm vogels,
dan zie je een groep gelijkwaardige individuen
die rond een gemeenschappelijk doel cirkelen
en al onderzoekend en samenwerkend,
steeds van richting veranderend, dit doel
probeert te bereiken. Deze metafoor vind
ik treffend lijken op hetgeen BWB in het
eerste bestaansjaar is gestart.

Binnen een vogelzwerm vliegen individuele vogels geheel zelfstandig en reageren snel op elkaar en op de omgeving.
De individuele BWB’er werkt zelfstandig en zet het vakmanschap daarbij in. Het afgelopen jaar hebben vakbroeders en
-zusters binnen BWB met elkaar al onderzoekend meer inzicht gekregen over hun wederzijdse werkwijzen en aanpak.
Een voorbeeld van zo’n inzicht is “Dat doen ze in Geldermalsen of Tiel of Culemborg toch slimmer” en ervaren dit als
een verrijking van hetgeen zij binnen hun vak te bieden hebben. De vertaling naar werkprocessen, aanpak, procedures,
regels etc. is dan een volgende stap. Ook daar zijn eerste resultaten zichtbaar geworden. In het groot zoals bijvoorbeeld
door een nieuwe ICT omgeving, maar ook in het klein door bijvoorbeeld één vastgestelde verordening voor alle partners.
De vakspecialisten zijn dus erg goed in staat om als solist hun werkzaamheden te navigeren.
In dit eerste jaar zijn wij ons nog meer bewust geworden van onze wederzijdse afhankelijkheid. Diezelfde afhankelijkheid
zie je terug in de zwerm vogels. En dat bewustzijn maakt dat wij keer op keer aan elkaar bevestigen dat wij ook daarom
bij elkaar willen blijven. Dat wij, ondanks dat we in een ander organisatie werkzaam zijn, een onlosmakelijke rol en
bijdrage leveren. De partners kunnen niet zonder ons, en wij niet zonder onze partners. Samen zijn wij EEN.
Onderzoekers hebben de onderlinge verhoudingen tussen de vogels in een zwerm in kaart gebracht en constateerden
dat zij functioneren in een ingewikkeld netwerk. Binnen dat netwerk bleek een duidelijke hiërarchische structuur te
bestaan. Die structuur helpt om de complexe taak van de gezamenlijke beweging efficiënt op te lossen.
Omdat onze managers zich realiseren dat de maakbaarheid van succes binnen een netwerk beperkt is, hebben zij ook
het inzicht ontwikkeld dat juist daarom omgevingssensitiviteit en aanpassingsvermogen belangrijker zijn dan vroeger.
Dit betekent dat zij meer als navigators van de hele zwerm moeten optreden dan als managers. Dit betekent ook dat
zij nieuwe skills moeten inzetten, moeten bouwen aan de onderlinge verbanden binnen het netwerk en het zichtbaar
maken hiervan. En vooral dat zij voor de zwerm de koers uitzetten en behouden. Managers beschouw ik als de
groepsnavigators.
Dat vraagt van elke BWB’er en onze partners dat wij in onze onderlinge verhoudingen als solonavigator en groeps
navigator andere verwachtingen ontwikkelen van elkaar.
Na ons eerste jaar worden onze wederzijdse afhankelijkheden steeds helderder. Een belangrijk inzicht waar wij nu
voor staan is dat ons gemeenschappelijk doel alleen wordt bereikt als groepsnavigators (managers) en solonavigators
(vakspecialisten) moeten samenwerken. Want ook hier geldt dat eenieder een onlosmakelijke rol en bijdrage levert.
Samen zijn wij EEN en bereiken wij het gemeenschappelijke doel!
Elma Groen, Algemeen directeur

'De toekomst zit in je'
COLLIN STOLWIJK,

Bestuurder, deelnemer vanuit gemeente Culemborg

'Grote waardering voor de
medewerkers van BWB die dit
resultaat hebben laten ontstaan'
LAURENS VERSPUIJ

Bestuurder, deelnemer vanuit gemeente Tiel

'Een jaarrekening waar
je blij van wordt'
MIRANDA DE VRIES

Voorzitter, deelnemer vanuit gemeente Geldermalsen
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Trots presenteren we
het eerste jaarresultaat
BWB is in 2016 gestart als zelfstandige, ontwikkelingsgerichte Gemeen-

het harmoniseren vraagt om samenwerkingskeuzes waarbij individuele

schappelijke Regeling van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel

wensen ondergeschikt zijn aan de gemeenschappelijke belangen. In de

(partners). In april 2016 zijn de medewerkers van de partners formeel in

loop van 2016 is een aantal knelpunten aan het licht gekomen die er voor

dienst gekomen bij BWB en medio juni is ook het management aangesteld.

zorgden dat de dienstverlening minder efficiënt kon verlopen dan we

Medio juli is de ondernemingsraad gestart. Het concretiseren van BWB

zouden willen. Teneinde tot een efficiencyverbetering te komen stellen

als zelfstandige organisatie is voor alle betrokkenen een intensieve en

we voor om een deel van het positief resultaat van deze jaarrekening te

ingrijpende verandering. Dit jaarverslag geeft een inkijkje in die verandering.

bestemmen voor een bestemmingsreserve ondersteuning dienstverlening.

In de programma’s P&O, IM/ICT en Financiën staan de specifieke onder
werpen en in de paragraaf bedrijfsvoering zijn kort de overkoepelende

In 2016 is een start gemaakt met het harmoniseren van de bedrijfsproces-

thema’s beschreven.

sen van BWB. Hier is onder andere externe capaciteit voor ingehuurd.
De kosten van de inhuur worden gedekt uit budgetten 2016 van het team

De uitvoering van de Gemeenschappelijke Regeling wordt langs de meetlat

IM/ICT alsmede uit de inkomsten van een gedetacheerde medewerker.

van 4 resultaatgebieden gelegd. Deze gebieden zijn:

Omdat de werkzaamheden en kosten tot in 2017 doorlopen, is het zaak

• Kwaliteit

om de beschikbare budgetruimte uit 2016 hiervoor vast te houden.

• Kwetsbaarheid verminderen

Dit kan via de resultaatbestemming. Wij stellen daarom voor om een

• Kosten verlagen

deel van het positief resultaat van deze jaarrekening te oormerken voor

• Kansen voor medewerkers

de harmonisatie van de bedrijfsprocessen van BWB en hiervoor een
bestemmingsreserve te vormen.

Om deze 4 K’s te realiseren was een andere werkwijze noodzakelijk.
Met de ontwikkeling van deze werkwijze is in voorgaande jaren een start

Vernieuwend voor BWB is het leer- en ontwikkeltraject, waarbij medewer-

gemaakt en in 2016 doorontwikkeld. Het kenmerk is de manier van sturing

kers ondersteund worden om hun harmonisatievraagstukken te koppelen

bij het acteren binnen een netwerk (Living system) enerzijds en het werken

aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Gemiddeld 90%

binnen de partnerorganisaties (Machine system) anderzijds. Het inzicht is

van de medewerkers heeft zich voor de zomervakantie in twee weken tijd

ontstaan dat er veel overleggen ingericht zijn om het draagvlak in het

aangemeld voor het leer- en ontwikkeltraject. Een voorzichtige analyse

netwerk te organiseren; om kennis te delen, om af te stemmen, om te

gaf aan dat het gecreëerde aanbod goed aansloot bij de behoefte van

beïnvloeden dat het gezamenlijk belang wordt gediend. Maar voor het

medewerkers. Zij zijn door hun inzet eigenaar geworden van organisatie-

nemen van besluiten, om afspraken te borgen en te controleren moet men

vraagstukken. Dit traject wordt in 2017 voortgezet.

toch echt in het harkje, de hiërarchische structuur, zijn weg vinden. En zo is
er gezamenlijke taal ontstaan om effectief te sturen, bewust te kiezen voor

De voorbereidingen om de medewerkers van FZ/AJZ uit Tiel en Culemborg

de werkwijze die je inzet. Om zo wakker te schakelen tussen de ene of de

per 1 mei 2017 te laten instromen bij BWB zijn in 2016 gestart en niets lijkt

andere ‘systeemwereld’.

de realisering in de weg te staan. Daar staat tegenover dat een eerdere
wens om de bedrijfsvoering van GR Werkzaak bij BWB onder te brengen

2016 was voor BWB, zoals gebruikelijk is in een eerste jaar van een

is gestrand. Uit onderzoek is gebleken dat onvoldoende effect uit deze

Gemeenschappelijke Regeling, een turbulent jaar. Ondanks het turbulente

samenwerking te behalen is. De programmabegroting 2016 was de eerste

jaar heeft BWB een ziekteverzuim van gemiddeld 4,67% (ten opzichte van

begroting van BWB en is opgesteld op een moment dat er nog geen

5.3% in 2015 over alle gemeenten – zonder zwangerschapsverlof¹). Zonder

speerpunten waren geformuleerd. We kunnen daarop dus ook niet

medewerkers wordt niet gebouwd aan een solide organisatie. Iedere

teruggrijpen in deze jaarstukken.

inbreng is daarom waardevol. Zelfs van, of juist door, de volhardende
medewerkers met hun eigen stem leren we de juiste richting te bepalen

In 2017 is er aandacht voor het blijven leveren van de dagelijkse werk-

waardoor we vooruit kunnen.

zaamheden aan de partners, verkleinen van hectiek door betere afstemming, dienstverlening en prioritering, het bouwen van de eigen organisatie

Voor onze partners zijn voordelen van de samenwerking met BWB

en tenslotte ruimte bieden aan innovatie en productontwikkeling. Vrijwel

inzichtelijk geworden, bijvoorbeeld een goed lopende helpdesk en ICT

elke taak vroeg en vraagt ook in 2017 om een goede balans, waarbij de

diensten, e-HRM en een digitaal raadsrapportagesysteem (LIAS).

basis op orde moet zijn maar waarbij tegelijkertijd de ruimte voor (sociale)

Ook nadelen worden inzichtelijk; collega’s werken op geografische afstand,

innovatie door harmonisatie van processen benut wordt.

¹ Bron: A en O fonds personeelsmonitor
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Samenvatting
DE BASIS VOOR DE
EERSTE BEGROTING
2016 WERD GEVORMD
DOOR DE BUDGETTEN
DIE GEKOPPELD ZIJN
AAN DE TAKEN DIE
OVER ZIJN GEGAAN
NAAR BWB
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De geraamde bijdrage 2016 van de 3 gemeenten bedroeg € 9.952.870.

Het resultaat van deze jaarrekening is € 202.572 positief.

In werkelijkheid is deze aanzienlijk lager uitgekomen: € 8.185.573.

In de programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering zijn de oorzaken

Dit verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt doordat het personeel

van dit overschot geanalyseerd. Daarin zijn ook de inhoudelijke

pas per 1 april 2016 in dienst is gekomen van BWB. Per saldo maakt

resultaten van het eerste jaar BWB beschreven en toegelicht.

dit voor de gemeenten geen verschil omdat het personeel tot dat
moment in dienst van de gemeenten was.
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P&O over

E-HRM

WAT HOUDT DE IMPLEMENTATIE VAN E-HRM IN?
Anke: “De dagelijkse P&O processen harmoniseren en automatiseren in een digitaal systeem.
Hierdoor brengen we de basis op orde (minder kwetsbaar, minder kosten) en kunnen we onze
dienstverlening verbeteren (meer kwaliteit, meer kansen).”
WAAR ZAT HIERBIJ DE GROOTSTE UITDAGING?
Marcel: “Als je één systeem voor 4 werkgevers implementeert dan moet er eerst voor worden
gezorgd dat de belangrijkste arbeidsvoorwaarden gelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk om
ook de processen zoveel mogelijk op dezelfde manier in te richten. Belangrijke voorwaarde
voor de implementatie van een functionaliteit in E-HRM is dus harmonisatie op inhoud en
proces.”
HOE HEBBEN JULLIE DIT AANGEPAKT?
Anke: “Als eerste heeft de aanbesteding in 2015 plaatsgevonden. Daarna is de eerste
implementatie in 2016 geweest. Diverse modules zijn daarna ingericht.”
Franny: “Bij de eerste stap, de implementatie, waren de salarisstroken zichtbaar voor de
medewerkers. Dit was voor ons echt een vier-momentje. De voordelen van E-HRM voor
zowel medewerkers als managers: geen papier maar zo veel mogelijk digitaal!
De medewerker kan de status van zijn declaratie volgen.

ANKE MARS
is 30 jaar getrouwd met Rien en samen
hebben ze 3 zonen. Anke is beginnend
muzikant op de klarinet in een orkest.
FRANNY VERWEIJ
woont samen met Patrick. Ze houdt er
van om in haar vrije tijd tripjes te
maken met de camper, en ze hopen
dat ze er het komende jaar wat vaker
op uit kunnen.

WANNEER DACHTEN JULLIE, OEI, DIT WORDT LASTIG? EN WAT WAS DE REDEN HIERVAN?
Anke: “Toen we ervoeren dat we tegen technische problemen met AFAS aanliepen, de
systemen bleken niet geheel op elkaar aan te sluiten. Het AFAS pakket biedt veel mogelijk
heden, maar dit maakt het ook lastig om in te richten.”
WANNEER DACHTEN JULLIE, DIT GAAT LUKKEN!
Anke: “Ik vond het moment van de eerste salarisrun wel heel spannend, maar wat een glorie
toen de digitale salarisstroken zichtbaar werden. Dat gevoel had ik daarna ook bij de
presentatie van nieuwe modules.”
Franny: “En we zijn natuurlijk nog steeds bezig!”
Marcel: “Spannend wordt ook welke keuzes worden gemaakt bij besteding van het Individueel
Keuze Budget (IKB). De verwachting is dat mensen steeds meer zelf hun momenten gaan

MARCEL BELLAART

kiezen en niet in het oude patroon blijven.”

is getrouwd met Annelies en hebben
2 zoontjes samen. Hij loopt recreatief
hard en houdt van reizen.
Zijn indrukwekkendste reiservaring
was hun vakantie in het prachtige
Nieuw-Zeeland.

Anke, Franny en Marcel hebben
zich gebogen over de implementatie
van E-HRM voor Culemborg,
Geldermalsen, Tiel en BWB.

WAT IS DE SLEUTEL TOT HET SUCCES GEWEEST?
Anke: “Mijn P&O ziet er heel aantrekkelijk uit, de eigen Look & Feel zijn goed.
En als de kinderziektes eruit zijn, valt dit zeker onder succesfactor.”
Franny: “Een sleutel tot succes is ook de communicatie hierover op peil houden.”
Marcel: “Maar ook het verder optimaliseren van de inrichting zal succes opleveren.”
EN WAT IS DE VOLGENDE STAP?
Anke: “Om dit jaar nog een aantal modules in te richten zoals mutaties dienstverband
en in – en uit dienst.”
Marcel: “En om de inrichting van de declaraties, het IKB en managementinformatie
verder te optimaliseren.”
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‘DE VERWACHTING
IS DAT WE NIET
IN HET OUDE
PATROON BLIJVEN!’
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P&
O

DE AFDELING P&O HEEFT EEN STEVIGE

ROL IN HOE WE ALS ORGANISATIE
WILLEN WERKEN EN WAT DIT BETEKENT
VOOR ONZE MEDEWERKERS
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Afdeling P&O
De dienstverlening was bij de start van het verslagjaar veelal gericht op het bedienen van de ‘oude’
moederorganisaties Culemborg, Geldermalsen en Tiel (CGT). Om ons klaar te maken voor de toekomst zijn
we in 2016 een transitieproces ingegaan, met het streven om dat met de vier betrokken partijen gezamenlijk
te doen in het kader van maximale harmonisatie. Dat samen doen wordt getrokken door het OGS P&O.

OGS staat voor Opdrachtgestuurde samenwerking: elk programma

het versterken van ieders eigenaarschap in relatie tot de harmonisa-

heeft een eigen OGS. Uit elke gemeente neemt 1 manager deel.

tievraagstukken samen met onze netwerkpartners.

Zij dragen gezamenlijk zorg voor de input richting BWB en draagvlak
van de eigen organisatie. De strategisch manager van BWB is

Om te experimenteren en te leren legt de leerroute de verbinding met

voorzitter.

de dagelijkse praktijk. Iedereen van BWB werkt aan een waagstuk,
om zo in de praktijk te oefenen en met elkaar de gewenste beweging

Ondertussen is de winkel open gebleven en hebben we met elkaar

binnen BWB én het netwerk te maken. Anders kijken, anders denken,

ontstellend veel geleerd. Aan het einde van het verslagjaar is de

anders zijn én anders doen staan aan de basis van de leerroute.

turbulentie wat afgezwakt en komen we meer in onze rol.

Ongeveer 90% van de medewerkers neemt deel aan deze leerroute.

Daar genieten we met z’n allen zichtbaar van.

Ook de netwerkpartners worden bij de leerroute betrokken.

Wat hebben we bereikt?

Er is contact gelegd met het A&O-fonds om in aanmerking te komen
voor subsidie ter ondersteuning van onze leerroute. Resultaat daarvan

BASIS OP ORDE

tot nu toe is een e-mail van de directeur van het fonds dat ons

In 2016 is vanuit P&O vooral de basis op orde gebracht, om daarmee

verzoek wordt gehonoreerd. De omvang en realisatie zal in het

een stevig fundament te leggen voor het transitieproces:

boekjaar 2017 worden opgevoerd.

• Iedere medewerker van BWB is per 1 april 2016 formeel geplaatst.
P&O heeft dat plaatsingsproces begeleid. Daarmee was er een

ANDERS WERKEN

formele start van BWB op 1 april 2016.

Een paar voorbeelden hoe wij onze ontwikkelingsgerichte organisatie

• Er is één team P&O opgericht voor de drie gemeenten (CGT) en
de BWB-organisatie, waarbij een proces van rolverduidelijking
en –versteviging is gerealiseerd.
• Vervolgens is een nieuw dienstverleningsmodel gerealiseerd,
dat op 1 november 2016 in werking is getreden: het zgn. ‘klantteam-model’. Kenmerk van dit model is dat de front- en backoffice
van P&O in één team gecombineerd zijn en dat afhandeling van
vragen niet over te veel schijven loopt. Dit verhoogt niet alleen
snelheid en efficiency, maar ook betrokkenheid.
• Het leidinggevend kader van BWB is voor de zomer van 2016
geheel ingevuld (strategisch managers en teammanagers).
Door het openstellen van nieuwe functies heeft zich voor een
aantal medewerkers een kans voorgedaan via interne sollicitaties.
• In 2016 is er bij BWB gestart met een eigen Ondernemingsraad.

begeleiden:
• BWB kent geen Management Team waar besluiten worden
genomen: we leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in
de organisatie en werken ‘van onder af’.
• Het leidinggevend kader komt elke week bij elkaar en deelt elkaars
opgaven en stemt agenda’s (14 dagen) op elkaar af.
• De focus van ons werk ligt op harmonisatie en dus op het samen
dóen; door de waagstukken uit de leerroute komt er meer
verbinding tot stand.
• We werken regelmatig in Pop-Up teams om integraliteit te
bevorderen.
• Medezeggenschap in het netwerk wordt zo veel mogelijk via
gezamenlijke thema’s opgepakt; een ‘netwerk-ondernemingsraad’
is al een paar keer bij elkaar geweest.
• Het werken in klantteams bij P, F en I.

SOCIALE INNOVATIE
De inrichting en ontwikkeling van BWB (een eigen organisatie met een

P&O-PROGRAMMA 2016

eigen cultuur) vraagt om andere vaardigheden van management en

Er is een gezamenlijke strategische Human Resource Management

medewerkers. Immers, het werken voor meerdere opdrachtgevers en

(HRM)-agenda opgesteld, gecombineerd met de programmabegroting

het harmoniseren van beleid en processen vraagt om integraal

2016. Ontwikkelingen, actuele onderwerpen en geplande activiteiten

werken. Dit alles is geen vanzelfsprekendheid en gaat niet vanzelf.

bij de drie gemeenten zijn op hoofdlijn in beeld gebracht en besproken. Vervolgens hebben we de betekenis daarvan vertaald in

Daarom is onder de (project-)leiding van P&O een zgn. leerroute

gedeelde HRM-thema’s en is daadkracht gezet op de realisatie

ontwikkeld voor alle medewerkers van BWB. Kern van die leerroute is

hiervan.
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Wat hebben we gedaan?
(Door)ontwikkeling van BWB als organisatie en de afdeling P&O:

van Eisen is afgerond. Begin 2017 wordt de aanbesteding uitgezet

• Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op basis van met vakbonden

en in het 2e kwartaal van 2017 is de nieuwe arbodienst voor de

in 2015 gemaakte afspraken (inclusief vervolgafspraken 2016 o.a.

gezamenlijke werkgevers bekend. Er is besloten, op advies van OGS

generatiepact):

P&O, om in 2017 met de nieuwe arbodienst in gezamenlijkheid een

Er is een nieuw Bijzonder Georganiseerd Overleg Harmonisatie

arbobeleidsplan op te stellen, inclusief een verzuimprotocol.

Arbeidsvoorwaarden ingericht, dat einde boekjaar voor het eerst
bij elkaar is geweest. Er is overeenstemming bereikt over een

• Coördinatie van inhuur personeel:

geharmoniseerde regeling Individueel Keuzebudget. Ook zijn de

Vanuit de gemeente Culemborg heeft een aanbestedingstraject

onderwerpen Generatiepact en Verlof kort besproken. In januari

voor de netwerkorganisatie plaatsgevonden met betrekking tot

2017 start een gezamenlijke werkgroep van vertegenwoordigers

de inhuur van personeel. Tot en met schaal 8 is de inhuur van

van werkgevers en werknemers met een verkenning van de

personeel inmiddels gegund. P&O heeft daar een coördinerende

mogelijkheden voor een geharmoniseerd generatiepact.

rol in vervuld. Met OGS P&O worden in februari 2017 voorstellen

'Ondertussen is de winkel
open gebleven en
hebben we met elkaar
ontstellend veel geleerd'
• Invoering van de afspraken uit de cao 2014-2016, waaronder

gemaakt hoe de coördinatie op inhuur van personeel in het
netwerk, in te richten en te beleggen.
OVERIGE
• De invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 voor
Culemborg en Geldermalsen is in 2016 niet opgepakt vanwege
andere prioriteiten. Dat vindt in 2017 alsnog plaats, waarbij er
direct de verbinding wordt gemaakt om te komen tot één
functiebouwwerk voor de vier netwerkpartners gezamenlijk.
• Naar verwachting wordt per 1 januari 2018 in de cao gemeenten

de invoering van hoofdstuk 3, het Individueel Keuze Budget en

een collectieve verlofregeling ingevoerd. Het Bijzonder

de voorbereiding op de invoering van de Wet Normalisering

Georganiseerd Overleg (BGO) wil die in principe volgen en wil

Ambtenaren status (verwacht ingangsjaar 2017):

geen tussentijdse separate harmonisatie verlofregeling in 2017.

Afspraken uit de CAO 2014-2016 zijn ingevoerd.

• Er is een sociaal akkoord afgesloten waarin o.a. is bepaald dat er
in 2023 25.000 banen in de overheidssector zijn gerealiseerd.

• Implementatie van het salarissysteem en E-HRM en verdergaande

De gemeentelijke sector heeft zich in de cao 2013-2015 verplicht

digitalisering van processen met als doel om per 1 januari 2017

om in een periode van 8 jaar 5.250 banen te creëren voor arbeids-

voor de belangrijkste processen volledig te werken met de nieuwe

beperkten. Voor de regio Rivierenland, waar wij in dit verband

digitale workflow processen. Managementinformatie is beschikbaar

onderdeel van zijn, is vastgesteld dat er 220 banen worden

voor de meest kritische processen. Eind 2017 is de implementatie

gerealiseerd. Op basis van VNG-normen is ons geadviseerd 1

E-HRM volledig afgerond:

garantiebaan per 25 bezette fte’s op te voeren. Voor onze organisaties

Na een aanbestedingstraject in 2015 is met ingang van 1 januari

(CGT & BWB) komt dit neer op circa 16 garantiebanen uiterlijk in

2016 één gezamenlijk pakket voor de personeels- en salarisadmini

2023. Een voorstel hoe dit in te richten in ons netwerk is inmiddels

stratie in gebruik genomen (AFAS/Driessen). Het betreft een

gereed en krijgt in 2017 zijn verdere uitwerking via het OGS P&O.

e-HRM-oplossing, waardoor in 2016 en 2017 - na harmonisatie alle dagelijkse P&O-processen gedigitaliseerd worden. De processen

TENSLOTTE

declareren, ziekteverzuim en verstrekken managementinformatie

• P&O heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het proces van

verlopen inmiddels digitaal.

besluitvorming rondom Werkzaak (zie inleiding).
• P&O draagt actief bij aan de voorbereidingen op het onderbrengen

• Harmonisering, uniformering en modernisering van personeels

van AJZ en FZ bij BWB. Er zijn verschillende werkgroepen van start

beleid en processen, zoveel als mogelijk digitaal (ondersteund)

gegaan om te onderzoeken waar gezamenlijke dienstverlening

met behulp van E-HRM (doorlopend):

plaatsvindt, om zo te komen tot harmonisatie ervan. Voor P&O

Met betrekking tot de harmonisatie van beleid is naast het hier

betekent dit o.a. het begeleiden van het plaatsingsproces. De

voornoemde, een aantal pilots gestart, die wellicht op een later
moment gebruikt kan worden voor het hele netwerk. Bijvoorbeeld
het werken met 360-graden-feedback en duurzame inzetbaarheid
van medewerkers.

betreffende medewerkers AJZ/FZ zijn hierover geïnformeerd.
• Met alle partners zijn inmiddels zgn. P&O-arrangementen opgesteld,
waarin verwachtingen en doelen op het gebied van P&O zijn
geëxpliciteerd.
• Eind 2016 is gestart met de vorming van een gezamenlijke

• Aanbesteding Arbodienst en opstellen arbobeleidsplan inclusief
verzuim:
De aanbesteding Arbodienst is in 2016 geharmoniseerd opgestart.
Het gehele besluitvormingsproces om te komen tot het Programma
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HRM-visie met speerpunten voor de komende jaren. Dat proces
wordt in 2017 vervolgd.
• Maatwerkondersteuning is geleverd aan de gemeente Tiel met
betrekking tot verzuimcoördinatie.

Cijfers
Afdeling P&O

IN 2016 HEBBEN DE VOLGENDE ORGANISATIES NAAST CGT/BWB P&O-DIENSTEN AFGENOMEN VAN BWB:

Organisatie

Beschrijving

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Salarisadministratie

Industrieschap Medel

Salarisadministratie

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI)

HR21 (functiehuis)

Regio Rivierenland

Ondersteuning directeur ohgv O-zaken

WAT HEEFT HET GEKOST?
Bedragen x € 1.000

Begroot 2016

Lasten

Werkelijk 2016

Verschil

1.594

1.431

163

Baten

9

99

-90

Saldo

1.585

1.332

253

HET VERSCHIL TUSSEN HET BEGROTE EN WERKELIJKE SALDO 2016 WORDT ALS VOLGT VERKLAARD:

Lasten

Bedragen x € 1.000

Lagere salarislasten i.v.m. 1ste kwartaal betaald door Gemeenten
en onderuitputting vacatures*

V

371

Inhuur derden deels ter opvulling van vacatures en deels voor
projecten

N

186

Meerkosten plaatsing (advies en plaatsingscommissie)

N

8

Kosten HR21 BWB

N

5

Reis- en verblijfkosten

N

9

V

163

V

81

Baten
Bijdrage flankerende middelen
Dienstverlening verzuim coördinatie

Gerealiseerd resultaat

V

9

V

90

V

253

Het personeel van BWB is pas per 1 april 2016 formeel in dienst getreden van BWB. De salarissen over de eerste drie maanden zijn nog “gewoon” door C,G&T betaald. Dit leidt bij BWB tot een lagere
loonlast en voor C,G&T tot een hogere. De compensatie hiervoor is verwerkt in een verlaging van de gemeentelijke bijdragen van C,G&T aan BWB. Verloopt dus budgettair neutraal.

*
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Leer
tegels
DE LEERROUTE OM
SAMEN TE LEREN EN
TE EXPERIMENTEREN

Hoe ervaarde ik de WIJ-module
In oktober heb ik de WIJ-module gevolgd van de Leerroute.

Wat voor mij hierbij een eyeopener was, is dat ik zelf wel een
idee kan hebben over hoe ik iets aan wil pakken of veranderen,

Op die dag hebben we een oefening gedaan waarbij je van

maar dat de groepen waar je mee te maken hebt, B&W of

alle personen in dezelfde ruimte en zonder dat de anderen

leidinggevenden, daar weer heel anders over kunnen denken.

daarvan wisten, twee personen van de groep in gedachten

Eén standpunt kan heel anders uitpakken als meerdere mensen

moest houden. Met deze personen moest je een denkbeeldige

zich daar mee bezig houden en is zodoende beïnvloedbaar

driehoek vormen, zodanig dat ze allebei even ver van je

waardoor een standpunt zelfs geheel kan veranderen.

verwijderd waren. Iedereen verplaatste zich dus in de ruimte om
de driehoek in stand te houden. De gedachte achter dit spel was,

Verder werden er deze dag ook oefeningen gedaan, waarbij je

dat je niets kunt ondernemen zonder dat dit invloed op de ander

in een groepje van twee elkaar moest interviewen of elkaar

heeft. Je zit altijd in een dynamisch proces, of je dat nou wilt of

informeren over het werk dat je doet.

niet. Op het moment dat je iets onderneemt, is dat van invloed
op een ander. Dit spel maakte dat heel inzichtelijk en dat vond

Deze module heb ik als leerzaam en nuttig ervaren. Wat ik

ik wel verrassend om te zien.

overigens wel lastig vond was om de hele dag de aandacht vast

Wat mij vooral bij is gebleven aan deze dag was één van de

te houden. Na de lunch verslapte de aandacht enigszins. Wellicht

laatste oefeningen. Er werd een waagstuk van iemand behan-

zou een halve dag beter zijn. Wat ik er persoonlijk van geleerd

deld door verschillende groepen, zo was er een groepje B&W,

heb (van alle modules) is om eerder mijn mening te geven in

een groepje leidinggevenden en een groepje medewerkers op

een groep, in plaats van af te wachten.

de werkvloer. Daarbij waren ook alle partners vertegenwoordigd,
dus bij het groepje op de werkvloer was er één persoon van Tiel,
één persoon van Geldermalsen, één persoon van Culemborg.
Op deze manier kon een proces goed nagespeeld worden.

Corine Vermeulen
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Dick Schoenmaker

Hoe ervaarde ik de
ZIJ-module
Dinsdag en op weg naar de ZIJ-module…

Dit was een echte eyeopener voor de meeste

Daarna nam Joke het stokje weer over om

Wat zal deze dag gaan brengen…

collega’s. Door de uitleg over wie en wat een

met hoofd, hart en bezieling aan de slag te

OGS en een Netwerkdirectie zijn, waar ze

gaan met elkaar over o.a. het waarom, wat

Op zondag neem ik altijd even mijn agenda

voor staan, wat de bevoegdheden zijn, wie

en hoe van onze waagstukken en de rol die

door om te bekijken hoe de komende week

waar verantwoordelijk voor is, hoe de

we daar zelf in spelen.

er voor staat. Bij het zien van deze module in

structuur eruit ziet, hoe de systemen werken,

We zochten elkaar op door een match van

mijn agenda ging ik direct in de weerstand en

welke wegen onze projecten afleggen

de kleur ogen/haren of formaat handen en

dacht oh nee, daar heb ik het eigenlijk veel te

voordat het tot een besluit komt, maakte veel

werden met verschillende vraagstukken in

druk voor… Mijn eerste schrik weer te boven

duidelijk en vielen er kwartjes op hun plaats…

gesprek gebracht. Erg leuk om deze ervaring

waren mijn gedachten waar heb ik het over…

De vraag waarom het toch allemaal zo

te delen.

iedereen is druk, we hebben nergens meer

stroperig loopt en het niet sneller kan, werd

tijd voor… Ik ben er klaar mee, ik grijp deze

opgehelderd door Elma door ons een kijkje in

Ik bevond me deze dag ook in een

dag met beide handen aan en probeer het

de keuken te geven. Zo werd duidelijk dat er

enthousiaste groep met aandacht en

zien als een dag waarin ik ook mijn collega’s

veel tijd wordt besteed aan het creëren van

interesse voor elkaar en een gezonde

weer op een andere manier kan zien en

draagvlak en het zoeken naar verbindingen

dosis humor. Geweldig!

spreken… ik ga ervoor…

om zoveel mogelijk processen, regelingen en

Conclusie: Een mooie informatieve,

Deze dag schuift Elma aan om ons mee te

beleid te harmoniseren. Een mooi voorbeeld

leerzame en gezellige dag.

nemen in de rollen en verantwoordelijkheden

hiervan is het E-HRM-systeem.

van OGS en Netwerkdirectie of te wel het

Een mooi en duidelijk verhaal en een mooi

harkje en het netwerk!

begin van deze dag.

Mirjam Baas
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Als ik nu, na bijna een jaar, terug én vooruit kijk zie

waar nodig en uit de weg te gaan waar het vanzelf

ik de bijzondere resultaten die de medewerkers en

gaat. Vanuit gelijkwaardigheid met verschillende

managers van BWB gezamenlijk hebben bereikt.

petten op. Dus eigenlijk door leiding te geven aan
de verandering zonder leiding te geven.

Een aantal highlights over de leerroute vanuit mijn
perspectief….

Iedereen telt mee

Samen sturen
Op basis van de praktijk, de waagstukken, wordt er
samen gezocht, inzichten gedeeld en betekenis

Uniek om te zien dat de medewerkers van BWB echt

gegeven. Zo ontwikkelt de sturingsfilosofie zich stap

een centrale plek krijgen in de organisatieontwikke-

voor stap en wordt het een gedeeld vliegwiel in de

ling, invloed hebben op hun eigen toekomst. Dit

verandering. De sturingsfilosofie is de BWB-mond

maak ik in mijn advieswerk niet vaak mee. Vaak

‘de piramide en de pannenkoek’, het harkje en het

worden er plannen uitgedacht door het manage-

netwerk gaan heten. Al pratende ontstaat het inzicht

ment, die de managers vervolgens gaan implemen-

dat er veel overleggen ingericht zijn om het

teren. Medewerkers worden vaak pas als sluitstuk

draagvlak in het netwerk te organiseren; om kennis

geïnformeerd. Zo niet bij BWB! Medewerkers wordt

te delen, om af te stemmen, om te beïnvloeden dat

gevraagd wat, vanuit hun kwaliteiten en vakkennis,

het gezamenlijk belang wordt gediend. Maar voor

de vraagstukken zijn die een vliegwiel kunnen

het nemen van besluiten, om afspraken te borgen en

vormen in de harmonisatieopgave. Met deze

te controleren moet men toch echt in het harkje, in

‘waagstukken’, praktisch en dichtbij, worden de

de hiërarchische structuur, zijn. En zo ontstaat er

medewerkers en de managers uitgenodigd aan de

gezamenlijke taal om effectief te sturen, bewust te

slag te gaan in de leerroute.

kiezen voor de werkwijze die je inzet. Om zo wakker

Samen leren

te schakelen tussen de ene of de andere ‘systeemwereld’.

Er wordt gekozen voor de veranderstrategie ‘samen
leren - organileren’. Daar is lef voor nodig om in het

Wat een verademing om zo samen te kunnen zoeken

onbekende te stappen en je open te stellen voor

en sturen. Ik kom in veel organisaties waar de

nieuwe werkwijzen. Lef van de medewerkers om

sturingsfilosofie in torenkamers wordt bedacht en

zelf met initiatief & ideeën te komen en niet de

met veel druk en ego wordt uitgevoerd. Waar

opdracht van de leidinggevende af te wachten. In

veranderen eigenlijk veel schade aanricht. Bij BWB

een van de bijeenkomsten wordt het ‘piepsysteem’

geeft veranderen juist ruimte voor medewerkers en

benoemd; gewoon doorgaan met je plannen totdat

managers.

het ergens in het systeem gaat piepen en dan het
gesprek aangaan over de volgende stap.
En ook lef van de managers, om echt samen te
zoeken en de beweging te faciliteren. Te faciliteren
…. en niet over te nemen, maar te ondersteunen

Joke van IJzeren
Begeleider van de leerroute BWB

Financiën
over LIAS
WAT HOUDT DE IMPLEMENTATIE VAN LIAS IN?
Jos: “LIAS is de rapportage voor alle producten uit de planning en controlcyclus voor
Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Vooral voor de eindgebruiker (budgethouders/beleids
medewerkers/afdelingshoofden) is het handig om er een bijdrage in te kunnen zetten.”
Rolf: “Voor BWB staat de implementatie later op de planning. Voordeel van LIAS is dat het
proces van planning en control nu beter wordt gestroomlijnd, het is duidelijk wie wat doet
en wanneer.”
WAAR ZAT DE GROOTSTE UITDAGING IN?
Rolf: “De inrichting van LIAS.”
Jos: “Het bouwen van iets nieuws. Maar ook het omzetten van de Word en Excel bestanden
Links:

naar de rapportage.”

http://geldermalsen.begroting-2017.nl
http://begroting.tiel.nl
http://culemborg.begroting-2017.nl

HOE HEBBEN JULLIE DIT AANGEPAKT?
Rolf: “We zijn eerst op cursus geweest. Daar hebben we geleerd hoe het moest, maar
tegelijkertijd moesten we het ook in de praktijk brengen (action learning).”
Jos: “Ook hebben we eerst de processen in kaart gebracht, wie zijn de schrijvers,

ROLF JANSEMA
woont met Hilde in Tiel. In zijn vrije tijd

wat zijn de producten etc. En daarna volgt de invulling van de processen.”
Rolf: “En we hebben ook trainingen gegeven aan de gebruikers.”

luistert hij graag naar muziek, van
klassiek tot pop. Wat dat betreft is hij
helemaal in zijn element want hij heeft
net spotify ontdekt. Verder is hij actief in
de kerk. Hij squasht eenmaal per week,

WAAR DACHT JE: OEI, DIT WORDT LASTIG! EN WAT WAS DE REDEN DAARVAN?
Jos: “Het gebrek aan tijd was wel spannend. De druk was enorm. De inrichting heeft namelijk
meer tijd gekost dan we hadden verwacht.”
Rolf: “Daarnaast kostte ook het beantwoorden van vragen van de eindgebruiker veel tijd.

en samen met Hilde fietst hij ’s zomers

De verwachting is wel dat dit afneemt, naarmate de tijd vordert. En hoe meer we met LIAS

graag. En in de winter wandelen ze het

bezig zijn, hoe meer we leren.”

liefst op klompenpaden.
WANNEER DACHT JE: DIT GAAT LUKKEN! EN WAAROM?
JOS SCHEL

Jos: “Aan het eind van de cursus dacht ik, yes! Nu weet ik alles en dit gaan we gewoon doen!

woont met Cindy in Wijchen, en is pas

Een paar dagen later, als je met de inrichting bezig bent, komt het besef. Waar de theorie

getrouwd. Alles is klaar voor de komst

eenvoudig was, bleek de praktijk een stuk lastiger.”

van hun eerste kindje dat ze begin

Rolf: “Voor mij was dit moment toen alles was ingericht, en we met de instructie voor de

maart verwachten. Jos houdt ervan

schrijvers bezig waren. Dan sta je in zo’n lokaal en merk je dat het werkt!”

actief bezig te zijn op de mountainbike,
zwemt wekelijks en neemt aansluitend
een saunaatje. Hij zit graag op een
terrasje of gaat naar de bioscoop.

WAT IS DE SLEUTEL TOT HET SUCCES GEWEEST?
Rolf: “Er is met veel inzet en enthousiasme heel veel tijd in gestoken, wat uiteindelijk is
beloond.
Ook de inzet van Joost van Kaathoven, externe adviseur, heeft hieraan bijgedragen.

Rolf en Jos gingen samen met 5 andere
collega’s de uitdaging aan om LIAS te

Iedere gemeente heeft nu een eigen website voor de begroting en iedereen kan die inzien.
Dit is een instrument tot de harmonisatie van de financiële planning en controlcyclus.”

leren kennen en te implementeren voor
de gemeenten Culemborg,
Geldermalsen en Tiel.

EN WAT IS DE VOLGENDE STAP?
Rolf en Jos: “Op de planning staat het bouwen aan de derde module, financieel management
en opbouw van de begroting.”
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'AAN HET EIND
VAN DE CURSUS
DACHT IK,
YES!'
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Finan
ciën
HET TEAM FINANCIËN HEEFT IN 2016 TE

MAKEN GEHAD MET DE EXTREEM MOEIZAME
GANG VAN ZAKEN RONDOM DE OPSTELLING
EN ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE
JAARREKENING 2015. DE LANGE DOORLOOPTIJD
EN DE INTENSITEIT VAN DE CONTROLE HEBBEN
GELEID TOT VEEL TIJDVERLIES
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Afdeling Financiën

De inrichting en ontwikkeling van Financiën vraagt om andere vaardigheden van de medewerkers. Het werken voor
meerdere gemeenten en hun verschillend ingerichte administraties vraagt van hen dat ze meer moeten schakelen.
De doorontwikkeling van het team Financiën en de harmonisatie van processen zijn als gevolg hiervan op een
zijspoor geraakt. Financiën is echter sinds het laatste kwartaal van 2016 bezig met een inhaalslag.

Wat hebben we bereikt?
Begin 2016 hebben we uitgesproken om zorg te dragen voor
continuïteit en doorontwikkeling op financieel advies, beleid en beheer
van de drie gemeenten en heeft Financiën diverse activiteiten
opgepakt.

• Implementatie van LIAS:
Vanuit de gedachten kwaliteit, effectiviteit en efficiency is gestart
met het harmoniseren van processen binnen de financiële admini
stratie en het financieel beleid en is LIAS geïmplementeerd binnen
de drie gemeenten, BWB volgt in 2017. Voor het eerst zijn de

• een klantteam voor BWB ingericht met nauwere samenwerking op
de diverse domeinen waarover wordt geadviseerd.
• de formatie van Administratieve Organisatie en Interne Controle op
peil gebracht.
• deels zelf de interim controle en jaarrekeningcontrole voor C, G en T
gedaan.
• gestart met een planning voor een meerjaren-verbijzonderde
interne controlecyclus binnen BWB en de aangesloten gemeenten.
• op het terrein van treasury de taken, bevoegdheden en processen

begrotingen 2017 via de website te raadplegen en zijn ze volledig

(treasury statuut) belegd bij de treasury medewerker voor de drie

digitaal verspreid. Er is een basis gelegd voor harmonisatie van de

gemeenten. In 2017 wordt een tweede medewerker betrokken om

verschillende documenten van de 3 gemeenten.

• Verplichtingenadministratie:

de kwetsbaarheid te reduceren.
• de taken op het gebied van BTW, vennootschapsbelastingen en

Er is gestart met een pilot bij de teams van de gemeente

activa beter geborgd, waar we in 2017 de vruchten van zullen

Tiel en BWB.

plukken. Voor de belastingen binnen financiën is de kwetsbaarheid

• Ontwikkeling van medewerkers:
De ontwikkeling van de medewerkers staat hoog in het vaandel, als

verminderd door de vacature binnen het team kwalitatief hoogwaardig in te vullen.

het gaat om scholing en het uitwerken van hun waagstukken, waarmee de professionaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd.

• Benoeming accountant:

BEHEER
Voor de financiële administratie is:

Er is voor 1 jaar een accountant benoemd en we willen voor de

• de harmonisatie van het rekeningschema gestart.

komende jaren meeliften met het regionale aanbestedingstraject

• gestart met het harmoniseren van diverse deelprocessen.

samen met Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

• gestart met gemeente-overschrijdend werken m.b.t. de crediteuren
en het invorderingstraject en met het beschrijven van de processen.

CONCERN EN ADVIES

• gestart met het digitaal verwerken van inkomende facturen van

Door de voornoemde ontwikkelingen van de opstelling en accoun

Culemborg. Hiermee kunnen alle organisaties hun inkomende

tantscontrole van de jaarrekening 2015 was 2016 een pittig jaar voor

facturen digitaal afhandelen.

de teams Concern en Advies. Ook moesten de begrotingen 2017
worden ingericht volgens het vernieuwde BBV. Dit betekende voor
een groot deel een andere inrichting voor de begrotingen. Producten
moesten worden omgezet naar taakvelden en de wijze van toe

• het financieel pakket Key2Financiën zo ingericht dat gemeente-
overschrijdend kan worden gewerkt.
• gestart met de opzet van een verplichtingenadministratie voor
Tiel en BWB. Later volgen Geldermalsen en Culemborg.

rekening van rentekosten en overhead is volledig anders geworden.

Dit alles aan de hand van de vier “K’s”

Desondanks is/zijn binnen deze teams:

(Kwaliteit, Kosten, Kwetsbaarheid en Kansen).
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'De inrichting en ontwikkeling van Financiën
vraagt om andere vaardigheden van de
medewerkers. Het werken voor meerdere
gemeenten en hun verschillend ingerichte
administraties vraagt van hen dat ze
meer moeten schakelen'

Wat hebben we gedaan?
• (Door)ontwikkeling van BWB als organisatie en de afdeling

• Monitoringsinformatie specifiek m.b.t. Sociaal Domein:

• Monitoringsinformatie specifiek m.b.t. Sociaal Domein:

Financiën:

Dit maakt nu onderdeel uit van de reguliere producten van

Er is begonnen met het harmoniseren van diverse specialisaties

de P&C-cyclus.

op het gebied van zowel Beheer als Concern en Advies. Een
teammanager is medio juni 206 aangesteld. Na plaatsing van de

• Implementatie administratie Vennootschapsbelasting:

medewerkers is gestart om de organisatie om te buigen naar een

Vanaf boekjaar 2016 geldt voor gemeenten en gemeenschappelijke

steeds betere beheersing van onze processen. De eerste focus

regelingen dat zij vennootschapsbelasting moeten betalen over

lag daarbij op het op niveau brengen van de dienstverlening.

activiteiten die als ondernemersactiviteiten worden aangeduid.
De administratie is hierop ingericht.

• Doorontwikkeling van de begroting van BWB:
De begroting 2017 is tijdig opgeleverd, maar verschilde inhoudelijk

• Implementatie rapportagetool voor Planning en Control Cyclus:

en financieel nauwelijks van die van 2016 omdat ze vrijwel direct

In februari 2016 is besloten om het programma LIAS aan te schaffen

aansluitend aan elkaar zijn opgesteld.

ter ondersteuning van de Planning & Control cyclus bij de drie
gemeenten en BWB zelf. Zes medewerkers van BWB zijn opgeleid

• Ontwikkeling voortgangsrapportages BWB aan C, G en T:

tot key-users en hebben de inrichting van het programma ter hand

BWB heeft een maandrapportage ontwikkeld in het programma

genomen. Vervolgens hebben alle betrokken medewerkers bij de

Cognos (incl. verplichtingen).

gemeenten een instructie ontvangen als schrijvers en redacteuren
in het programma. De drie gemeentebegrotingen 2017, de

• (Door)ontwikkeling van de C, G en T begroting aan de hand van

Oogstrapportage van Geldermalsen en de 2e voortgangsrapportage

adviezen commissie Depla (tenminste uniforme productinrichting

2016 van Tiel zijn allen met LIAS opgesteld. Daarnaast zijn de

2017):

3 gemeentebegrotingen ook op de website verschenen.

De adviezen van de commissie Depla zijn omgezet in een
vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Dit nieuwe BBV heeft veel impact op de inrichting van de gemeentebegrotingen 2017. Dit betekende dat in 2016 een grote inspanning
moest worden geleverd om de 3 gemeentebegrotingen ‘BBV-proof’
te maken. Dit is goed gelukt en tegelijkertijd zijn de eerste stappen
gezet naar een harmonisatie van de inrichting van de 3 begrotingen.
Voor BWB zelf gelden de nieuwe BBV-regels pas vanaf de begroting
2018.
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Cijfers
Afdeling Financiën

WAT HEEFT HET GEKOST?
Bedragen x € 1.000

Begroot 2016

Lasten

Werkelijk 2016

Verschil

2.836

2.544

292

Baten

15

95

-80

Saldo

2.821

2.449

372

HET VERSCHIL TUSSEN HET BEGROTE EN WERKELIJKE SALDO 2016 WORDT ALS VOLGT VERKLAARD:

Lasten

Bedragen x € 1.000

Lagere salarislasten i.v.m. 1ste kwartaal betaald door Gemeenten
en onderuitputting vacatures*

V

747

Invullen personeel van derden, waarvan 15% opdracht
gerelateerd is en 85% invullen van vacatureruimte

N

421

Reis- en verblijfkosten

N

13

Ondersteuning van belastingadviseurs i.v.m. kostenonder
bouwing tarieven, BTW en Vennootschapsbelasting

N

23

Diverse kleine verschillen

V

2

V

292

Flankerende middelen (LIAS) en doorbelastingen lonen waarvan
het budget nog bij de gemeenten C en G was achtergebleven

V

95

Budget ten onrechte overgeheveld. Om praktische redenen bij
C,G&T laten. (inkomsten aanmaningen)

N

15

V

80

V

372

Baten

Gerealiseerd resultaat

Het personeel van BWB is pas per 1 april 2016 formeel in dienst getreden van BWB. De salarissen over de eerste drie maanden zijn nog “gewoon” door C,G&T betaald. Dit leidt bij BWB tot een lagere
loonlast en voor C,G&T tot een hogere. De compensatie hiervoor is verwerkt in een verlaging van de gemeentelijke bijdragen van C,G&T aan BWB. Verloopt dus budgettair neutraal.

*
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TON HELPT ONS OOK EEN BEETJE
WANT WAT HEBBEN WE EIGENLIJK
NODIG OM VERDER TE KUNNEN…

inspiratie
bijeenkomst

OP HET GEBIED VAN TIJD, PRIORITEIT,
GELD EN SUPPORT?!

OP 29 SEPTEMBER 2016
GEVEN TON HAAS EN
JELKE SMIT ONS DOOR MIDDEL
VAN TONEEL EN MUZIEK HET
INZICHT HOE HET SPEL
ANDERS TE SPELEN!

28

JELKE SMIT, TO

N HAAS EN JOKE
VAN IJZEREN
BEDENKEN EEN
LIED GEBASEER
D OP WAT
MEDEWERKERS
TER PLEKKE HE
BBEN GEGEVEN

JONGENS, WAT WILLEN WE?

IEDEREEN LUIS

HTIG MEE ,
TERT AANDAC

GA
WANT JA HET

AT OVER BWB!

EN DAARMEE

OOK OVER JO

U NATUURLIJK

!
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IM/ICT over
de implementatie
WAT HOUDT DE IMPLEMENTATIE ICT IN?
Marco: “Al in oktober, november en december 2015 zijn we, na een lange voorbereidingstijd,
begonnen om 3 gescheiden netwerken van Culemborg, Geldermalsen en Tiel samen te
brengen naar 1 netwerk, waar onze organisatie BWB aan toegevoegd is. Er is een gezamenlijke
ICT-omgeving gecreëerd waarbij de werkplekken zijn gestandaardiseerd.”
Sibrand: “En het mooie is dat er nu flexibel gewerkt kan worden, inclusief het thuiswerken.
Serge: “Als voorbeeld kun je ook Key2Financiën noemen, waarbij medewerkers nu de keuze
hebben om in te loggen op de gewenste gemeente.”
WAAR ZAT DE GROOTSTE UITDAGING IN?
Serge: “Dat zat hem in de tijdsdruk!”
Marco: “Jazeker, het is een race tegen de klok geweest om de half jaar van te voren ingestelde
deadline te halen. We zijn er fulltime mee bezig geweest.”
Sibrand: “En in het leren kennen van een totaal nieuw systeem.”
Marco: “maar de grootste uitdaging was om alles te realiseren zonder dat de gebruiker er
veel van heeft gemerkt. Dat is grotendeels gelukt!”
HOE HEBBEN JULLIE DIT AANGEPAKT?
Marco: “Dit is een zeer lang traject geweest, en is gefaseerd tot stand gekomen. Parallel aan de
MARCO VAN DER VELDEN
is in 2016 getrouwd met Suzanne, ze

oude ICT-omgevingen is een nieuwe ICT-omgeving opgebouwd waarbij in 3 maanden tijd elke
maand een gemeente migreerde naar de nieuwe ICT-omgeving.

hebben 2 kinderen, dochter Melany en
zoon Joey. Marco is al 40 jaar lid van
voetbalvereniging Theole in Tiel en is

WAAR DACHT JE: OEI DIT WORDT LASTIG! EN WAT WAS DE REDEN DAARVAN?
Marco: “Eigenlijk hadden we niet echt zo’n moment. Wat we wel spannend vonden was het go/

nog steeds actief op het veld, de zaal én

no go moment die we per Gemeente hadden. Voor dit moment moest de applicatiebeheerders

en speelt ook tennis. Verder is hij dit jaar

tekenen voor het testplan, dat de processen goed zijn doorlopen en de applicaties goed werken.

druk met klussen in zijn nieuwe woning.

Als er niet getekend werd dan ging het hele feest niet door. Gelukkig zijn alle handtekeningen
gezet!”

SERGE BOOGERD
woont in Gorinchem en ook voor hem

WANNEER DACHT JE: DIT GAAT LUKKEN! EN WAAROM?

ligt er een uitdaging van het klussen in

Marco: “Als je de allereerste werkplek opstart, het loginscherm ziet en dan ontdekt dat het

zijn nieuwe huis, waar hij net de sleutel

werkt. Dat gevoel van succes is geweldig.”

van heeft ontvangen. Verder vindt hij in

Sibrand: “De allereerste gemeente was Tiel. Geldermalsen volgde waarbij je de eerste

wielrennen zijn in- maar zeker ook

kinderziektes er al uit kon filteren. Culemborg en BWB waren relatief gezien wat makkelijker.”

ontspanning.
WAT IS DE SLEUTEL TOT HET SUCCES GEWEEST?
SIBRAND VAN MINNEN
woont samen met partner Diana en ze
hebben 3 kinderen. Hij doet aan
cross-fit, recreatief motorrijden en heeft

Marco: “Ons teamwork! We hebben ons helemaal uit de naad gewerkt maar tijdens de
3 migratieweekenden was het gevoel van saamhorigheid groot!”
Serge: “Aan de hand van een stappenplan hebben we naar de migratieweekenden toegewerkt.
Deze goede voorbereiding heeft bijgedragen tot het succes.”

een bijzondere hobby: het vlechten van
wilgentenen manden.

EN WAT IS DE VOLGENDE STAP?
Serge: “Steeds meer applicaties naar 1 applicatie brengen, dus het verder harmoniseren

Marco, Serge en Sibrand zijn samen met
collega’s de grote uitdaging aangegaan
om de ICT-implementatie te realiseren

en standaardiseren.”
Sibrand: “BWB nog professioneler maken door middel van ITIL. Dit zijn alle werkprocessen
rondom ICT.”
Marco: “En de toevoeging van Facilitaire Zaken aan BWB, zal een enorme verrijking zijn.”
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IM/
ICT

DE START VAN 2016 VOND PLAATS

IN EEN TURBULENTE PERIODE VOOR
DE AFDELING IM/ICT. DE MIGRATIE VAN DE
ICT-INFRASTRUCTUUR WAS NOG IN VOLLE
GANG. DE DIENSTVERLENING WAS DAARBIJ
GERICHT OP DE PROJECTORGANISATIE EN NOG
NIET OP HET BEDIENEN VAN DE PARTNERS
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Afdeling IM/ICT

Het aanwezige management was op basis van inhuur en de medewerkers waren nog niet
geplaatst binnen BWB. In 2015 was gewerkt aan een ambitieus Informatie Beleidsplan wat
begin 2016 klaar lag. De verwachtingen vanuit de partners waren hoog gespannen.

Wat hebben we bereikt?
BEHEERSTAKEN:

besluit tot vervanging van archiefbescheiden (voorheen substitutie),

• Domein ICT:

waardoor er alleen nog maar een digitaal archief wordt opgebouwd.

Medewerkers zijn begin maart verhuisd vanuit Geldermalsen naar
Culemborg. Daarmee was geheel BWB gehuisvest in Culemborg.

BELEID EN ADVIES:

In maart is tevens de migratie van de infrastructuur op hoofdlijnen

• IBP:

afgerond.

Begin 2016 is het informatiebeleidsplan (IBP) opgeleverd en

• Rollen en taken ICT:
Met de medewerkers zijn
rollen en taken helder
gemaakt en werkprocessen
ingericht om de uitvoering
richting de klant- en
werkprocessen beter te
stroomlijnen. Met als
resultaat een sterk
verbeterde dienstverlening
richting de klanten, waarbij
de hoeveelheid openstaande incidenten enorm is
verminderd. Daarnaast is
voor storingen met een
grote impact een communicatieprotocol ontwikkeld
en is een ICT-piketdienst
ingericht voor storingen

goedgekeurd in alle colleges.

'De rode draad
voor 2016 is een goede
basis om de organisatie
weer in rustiger vaarwater
te brengen en daarbij de
dienstverlening op orde
te brengen voor de
ondersteuning van
de partners'

buiten kantoortijden. Voor
de ondersteuning van DIV en ICT is in 2016 een helpdesk ingericht.

• Domein DIV:
Uitvoering van diverse digitaliseringstrajecten, waaronder het

Het IBP vormde de basis voor
de projectenkalender van
2016. Deze kalender is begin
2016 opgeleverd en is medio
2016 bijgesteld. In de eerst
helft van 2016 zijn de taken
en rollen rondom Informatiemanagement geïnventariseerd en is in de tweede helft
gestart met het invullen van
de informatiemanagement
taken.
INFORMATIEBEVEILIGING:
Het programma informatieveiligheid is in 2016
uitgevoerd.

• Bewustzijn:
Verschillende activiteiten zijn

ingezet om het Ibewustzijn te vergroten op uitvoering van zowel
management als bestuurlijk niveau.

• Risicoanalyse:

digitaliseren van het semi-statische archief van Tiel, bewerken van

Is uitgevoerd op het bedrijfsnetwerk. De aanbevelingen uit deze

het bouwvergunningarchief van Culemborg, controleren van de

analyse zijn vertaald naar een verbeterprogramma dat in 2016

registraties Geldermalsen en digitaliseren van het WMO-archief

grotendeels is uitgevoerd. Om de kwaliteit van het informatie

van Culemborg. In de tweede helft van het jaar is tevens het

beveiligingsproces verder te borgen zijn verschillende activiteiten

archief van Geldermalsen verhuisd naar het stadskantoor.

ingezet. Om als gemeente meer zicht te krijgen op cyberaanvallen

Ter verhoging van de dienstverlening en om efficiënter te kunnen

is dit jaar deelgenomen aan een innovatiepilot. De uitkomsten

werken is een plan ontwikkeld om de kwaliteitszorg en het

worden gebruikt om de continuïteit te verhogen door de impact

informatiebeheer (archivering) te verbeteren, zoals een volledig

van cyberaanvallen te verkleinen.
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'De start van 2016 vond
plaats in een turbulente periode
voor de afdeling IM/ICT'
Wat hebben we gedaan?
• Van projectorganisatie naar beheersorganisatie:

• Harmonisatie interne processen:

Na plaatsing van de medewerkers is gestart om de projectorganisa-

Met het DIV-team is in het najaar gestart om de eerste interne

tie om te buigen naar een beheersorganisatie. De eerste focus lag

processen te harmoniseren. Parallel aan deze harmonisatie is er

daarbij op het op niveau brengen van de dienstverlening. Tegen

gewerkt aan het verhelderen van de taken en de daarbij behorende

de zomer was dit gerealiseerd door reductie van de openstaande

taakdubbeling. Hierbij komt naar voren dat de leeftijdsopbouw

incidenten (van 200 naar 0-5) en het inrichten van een escalatie-

binnen het team in combinatie met de huidige kennis op gebied

proces bij grote storingen, onderdeel hiervan is een communicatie-

van kwaliteitszorg een probleem zal vormen voor de innovatie-

protocol. Binnen het team ICT is gewerkt aan het verhelderen van

kracht van dit team. In de lopende knelpuntenanalyse is dit punt

de taken en de daarbij behorende taakdubbeling vanuit de partners

opgenomen.

naar BWB. Deze punten zijn opgenomen in de lopende knelpunten
analyse. Belangrijkste verschillen zitten hierbij in de taken van
BAG/BGT en webbeheer.

• Digitaliseringspilot:
Er is gestart met een digitaliseringspilot om informatiestromen
efficiënt geautomatiseerd te archiveren.

• Verbeteren dienstverlening:
In de tweede helft van 2016 is verder gewerkt aan het verbeteren

• IBP:

van de dienstverlening. Het accent lag daarbij op de helpdesk ICT.

In 2016 is gestart met uitvoering te geven aan het IBP. Daarin is de

Op 1 persoon na zijn medewerkers vervangen door vaste medewer-

projectenkalender begin 2016 opgesteld en medio 2016 bijgesteld.

kers. Tegelijkertijd is de inrichting van de helpdesk veranderd van

Eind 2016 is de gouvernance op de projectenkalender geëvalueerd.

doorgeefluik naar een zogenaamde ”skilled helpdesk” om zoveel
mogelijk binnenkomende meldingen direct op te kunnen lossen.

• Rollen IM:

Het vinden van vaste medewerkers met de juiste kwaliteiten ging in

De eerst helft van 2016 is besteed aan het bepalen van de

dit traject moeizaam. De arbeidsmarkt blijkt schaars op dit terrein.

benodigde Informatiemanagementrollen. In de tweede helft van

Momenteel loopt de procedure om ook de laatste medewerker te

2016 zijn deze rollen verdeeld en is een start gemaakt met het

binden aan BWB.

invullen om daarmee aan de beleids- en adviesrol volgens wens
van de partners te voldoen.

Na het afronden van de migratie in maart 2016 zijn de restpunten
voortkomend uit de migratie in projecten opgepakt met als belangrijk-

• Klantmodel IM/ICT:

ste onderdelen de migratie van de applicatieomgeving (Oracle) en

Om de innovatievragen vanuit de gemeenten centraal te stellen is

performance problemen binnen een deel van de GEO-verwerking.

een klantmodel ontwikkeld dat is ingericht in 4 domeinen (sociaal,

Het eerste kwartaal van 2017 is gepland om de migratie van de

dienstverlening, fysiek en organisatie). Hier is voor gekozen omdat

applicatieomgeving af te ronden. In de loop van 2016 zijn de perfor-

de informatievraagstukken per domein zeer verschillend zijn. De

mance problemen onder controle gebracht en momenteel wordt

vraagstukken worden per domein in CGT-verband verbonden wat

gewerkt aan het implementeren van een structurele oplossing.

de harmonisatie een stimulans geeft. Verder is een start gemaakt

Deze zal in de loop van 2017 geïmplementeerd zijn.

met het ontwikkelen van een CGT harmonisatieplan dat in de loop
van 2017 wordt opgeleverd.

• Servicepunt DIV:
In maart is gestart met het opzetten van een servicepunt om
daarmee een vast contactpunt te creëren voor de partners en om
voor het DIV-team de binnenkomende vragen zo veel mogelijk te
bundelen. Het hele jaar is op projectmatige wijze gewerkt aan
het digitaliseren van archieven en daarnaast is de winkel open
gehouden. In de tweede helft van 2016 is gestart met het overnemen van een aantal taken vanuit het sociale domein van Culemborg
en Tiel, zoals het digitaliseren, registreren en archiveren van het
minimabeleid, schuldhulpverlening en WMO.
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Cijfers
Afdeling IM/ICT

IN 2016 HEBBEN DE VOLGENDE ORGANISATIES NAAST CGT/
BWB IM/ICT DIENSTEN AFGENOMEN VAN BWB:

Organisatie

Beschrijving

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Volledige ICT Dienstverlening

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI)

Gedeeltelijke uitbesteding IP-Telefonie en huur glasvezel

Regio Rivierenland

Gedeeltelijke uitbesteding IP-Telefonie en huur glasvezel

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Verwerken inkomende en uitgaande post Ondersteuning
archieftaken

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

Virtuele werkplekken (tokens) en uitwijkcapaciteit (opslag)

Gemeente Neerijnen

Dienstverlening BAG

WAT HEEFT HET GEKOST?
Bedragen x € 1.000

Begroot 2016

Werkelijk 2016

Lasten

Verschil

5.737

5.110

627

Baten

189

443

-254

Saldo

5.548

4.667

881

HET VERSCHIL TUSSEN HET BEGROTE EN WERKELIJKE SALDO 2016 WORDT ALS VOLGT VERKLAARD:

Lasten

Bedragen x € 1.000

Lagere salarislasten i.v.m. 1ste kwartaal betaald door Gemeenten en onderuitputting door vacatures*

V

855

Inhuur derden deels ter opvulling van vacatures en deels voor projecten
(nasleep migratie en extra helpdesk uren)

N

833

Reis- en verblijfkosten

N

26

Lagere telefoonkosten

V

55

Lagere kosten applicaties door harmonisatie en terughoudendheid in nieuwe uitgaven

V

348

Lagere kosten onderhoud i.v.m. nieuwe apparatuur/programmatuur

V

90

Lagere kosten licenties van o.a. Windows. Alleen de lasten voor het 2 halfjaar 2016 zijn meegenomen,
1e halfjaar was al opgenomen in de jaarrekeningen 2015 (factuur loopt van 1-7 tot 30-6)

V

117

Overige kleine verschillen

V

21

V

627

Extra aan de deelnemers doorbelaste exploitatiekosten jaarplan 2016

V

170

Bijdrage gemeente Neerijnen voor werkzaamheden BAG

V

22

Bijdrage voor detachering medewerker informatiebeveiliging

V

30

Overige kleine verschillen

V

32

V

254

V

881

e

Baten

Gerealiseerd resultaat

Het personeel van BWB is pas per 1 april 2016 formeel in dienst getreden van BWB. De salarissen over de eerste drie maanden zijn nog “gewoon” door C,G&T betaald. Dit leidt bij BWB tot een lagere
loonlast en voor C,G&T tot een hogere. De compensatie hiervoor is verwerkt in een verlaging van de gemeentelijke bijdragen van C,G&T aan BWB. Verloopt dus budgettair neutraal.

*
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Overige
dienstverlening
Wat hebben we gedaan?

Wat heeft het gekost?

BWB heeft in 2016 aan verschillende partijen extra diensten verleend

Onze administratie was in 2016 nog niet zodanig ingericht dat de

die niet behoren tot de reguliere dienstverlening aan de 3 gemeenten.

lasten en de baten van de verleende extra diensten op dit programma

Voor een groot deel vloeien deze diensten voort uit dienstverlening

konden worden verantwoord. Deze lasten en baten zijn daarom

die de deelnemende gemeenten, met name Tiel, al een aantal jaren

ondergebracht in de programma’s 1 t/m 3. Wij hopen met ingang van

uitvoert. De diensten zijn geleverd aan RAR, Industrieschap Medel en

2017 wel op de juiste manier te kunnen verantwoorden.

ODR. Daarnaast heeft aan de gemeente Tiel extra dienstverlening
plaatsgevonden in de vorm van ziekteverzuimbegeleiding.
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Algemene
dekkingsmiddelen
en onvoorzien
Het exploitatieresultaat van BWB wordt gedekt uit bijdragen van de deelnemers. De bijdragen
worden bepaald door een - zo objectief mogelijke - verdeelsleutel vast te stellen.

Vooralsnog hebben wij er voor gekozen om het percentage van de

Op basis hiervan bedraagt de deelnemersbijdrage over 2016:

omvang van de door de deelnemers ingebrachte budgetten als basis
te nemen voor de verdeling van het exploitatieresultaat. Wanneer

Bedragen x € 1.000

over enige jaren de werkprocessen gestroomlijnd zijn en de basis van
de organisatie verder op orde is gebracht, kan worden onderzocht
welke verdeelsleutel het meest recht doet aan de deelnemers.

Begroot 2016

Werkelijk 2016

Culemborg

3.235

2.691

Geldermalsen

2.608

2.089

4.111

3.406

9.954

8.186

De uitbreiding van het takenpakket van BWB per 1 maart 2017 voor

Tiel

alleen de gemeenten Culemborg en Tiel leidt er toe dat vanaf 2017

Totaal

voor die onderdelen een andere verdeelsleutel nodig is. Ook hiervoor
zal het principe van de ingebrachte budgetten als uitgangspunt gelden.
In dit hoofdstuk hebben we ook het voordeel op de kostenplaats
Op basis van de inbrengbudgetten luidt de verdeelsleutel voor 2016

€ 476.000 geboekt. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar

als volgt:

paragraaf 4 Bedrijfsvoering.

Percentage
Culemborg

32,5

Geldermalsen

26,2

Tiel

41,3

Daarnaast hebben we in dit hoofdstuk de voorlopig berekende af
te dragen Vennootschapsbelasting € 11.400 verwerkt.

Onderstaand het totaaloverzicht lasten en baten van dit hoofdstuk.
Totaal

100

Het personeel van BWB is pas per 1-4-2016 in dienst getreden van
BWB. De eerste drie maanden hebben de gemeenten deze mede
werkers nog betaald. In de bijdragen per gemeenten is dit verrekend.
Daarom is de bijdrage per gemeente lager dan is begroot.

Bedragen x
€ 1.000

Begroot
2016

Lasten

Werkelijk
2016

Verschil

0

11

11

Baten

9.954

8.662

1.292

Saldo

9.954

8.651

1.303

BBV
In de paragrafen wordt ingegaan op het

navolgende paragrafen opgenomen moeten

De volgende paragrafen zijn niet op BWB

beleid met betrekking tot de beheersmatige

zijn:

van toepassing en worden dan ook verder

aspecten van de organisatie. In het Besluit

1. Weerstandsvermogen

niet toegelicht:

Begroting en Verantwoording (BBV)

2. Onderhoud kapitaalgoederen

•

Lokale heffingen

staat aangegeven dat in de Programma

3. Financiering

•

Verbonden partijen

begroting en jaarrekening tenminste de

4. Bedrijfsvoering

•

Grondbeleid
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DION V, LIVE ACTIONPAINTER

Kerst
borrel
GELUKKIG HEBBEN
WE DE FOTO'S NOG!
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De vrouw bij het loke
t
Stel je voor:
Waarheen!?
Een vrouw komt bij een
loket
Op reis door uw verbeeld
Een oud loket.
ing. Zoals Einstein zei:
‘Wetenschap brengt je
Een klassiek loket.
van a naar b, maar
verbeelding brengt je
En die vrouw heeft een
overal.’
vraag.
Dus ze zegt: ik heb een
vraag.
Op het moment dat de
Juist, zegt de lokettist,
een vraag.
naam Einstein valt,
gebeurt er iets.
En is die vraag een verz
oek of een voorstel of
een
Er verandert iets in het
aanvraag of een klacht?
gezicht van de lokettist
.
Alsof er een knop omg
Nee, zegt de vrouw, mijn
aat, een oude schakela
vraag is meer een verl
ar
angen.
aan Ik was vroeger goe
Dat kan niet, zegt de loke
d in natuurkunde.
ttist.
En mijn hobby was ster
Waarom niet?, vraagt
de vrouw.
renkunde.
Als de nacht helder is,
Simpel, een vraag is of
ga ik altijd naar buiten
een verzoek of een voo
om
rstel
sterren te kijken. Nog
of een aanvraag of een
steeds.
klacht.
Eh… ik wilde vroeger ontd
Nee, zegt de vrouw, mijn
ekkingsreiziger worden
vraag is echt meer een
en
me dan oriënteren op
verlangen, een behoeft
de sterren.
e.
Een ontdekkingsreiziger
Juist, zegt de lokettist,
een behoefte.
komt wel zichzelf tege
n.
Ja, zegt de lokettist, dat
En is die behoefte een
behoeftebepaling of een
leek me juist zo leuk om
te
ontdekken: wie ben ik
behoeftestelling of een
in een andere omgevin
adviesbehoefte?
g?
Mooi, zegt de vrouw, mis
Nee, zegt de vrouw, het
is meer een behoefte
schien is het dan tijd voo
aan
r
Einstein op uw werk.
beweging.
Einstein op mijn werk?
Dat kan niet, zegt de loke
ttist.
Ja, zegt de vrouw, tijd
Waarom niet?, vraagt
voor de relativiteitstheo
de vrouw.
rie.
De lokettist schiet in de
Simpel, een behoefte
is of een behoeftebepali
lach: Einstein achter het
ng
loket.
of
Ja, zegt de vrouw. Of voo
een behoeftestelling of
een adviesbehoefte.
r het loket. En misschi
en kan
het loket wel weg.
Weet u wat: ik heb voo
r u een aanvraagformul
ier, een
De lokettist is verbijste
wijzigingsformulier en
rd: U ontregelt mij.
een intakeformulier. Als
u die
Ja, zegt de vrouw, dat
even invult, dan zet ik
is precies de bedoeling.
het uit in de organisatie.
Wie bent u?, vraagt de
Dan kan ik verder met
lokettist.
mijn werk.
De vrouw pakt de drie
Wat is uw werk?, vraa
gt de vrouw.
formulieren en kijkt vrag
end
naar haar handtekenin
Er voor zorgen dat u hier
gen.
even tekent. En hier. En
hier.
Nee, zegt de lokettist,
De vrouw krijgt pretoog
dat bedoel ik niet. Wie
jes en doet wat de loke
bent u
ttist
echt?
vraagt.
De vrouw zegt niks.
Ze tekent hier en hier
en hier.
Ik weet het, zegt de loke
Dit kan niet, zegt de loke
ttist: u bent een
ttist, u heeft drie
verandervrouw.
verschillende handtek
eningen.
De vrouw lacht: daar teke
Ja, logisch, zegt de vrou
w, ik heb meer kanten.
n ik voor.
Het maakt voor mij ech
t uit of ik iets aanvraag
En dat heeft de lokettist
of iets wijzig of naar een
geweten.
intake ga.
De lokettist wordt stre
ng: u moet één handtek
enin
g
kiezen. En graag plaatsen
binnen het vakje.
Anders komen we nerg
ens.
De vrouw lacht: Integen
deel, zo komen we ove
ral.
Gaat u mee?
De lokettist schrikt: Mee
!?
Op reis, zegt de vrouw.

Kees van der Zwaard

CABARETIER
KEES VAN DE
R ZWAARD M
AAKTE EEN
MINI-CONFERE
NCE. HIJ HAAL
DE ZIJN INSPIR
GESPREKKEN
ATIE UIT
MET MEDEWER
KERS.
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