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Inleiding
De inhuur van derden is ooit eens het meest populaire object van rekenkameronderzoek
genoemd. Sommige auteurs hebben hier kritiek op geleverd en betrekken het standpunt dat de
inhuur van derden eerder als ambtelijke aangelegenheid of hooguit als een vraagstuk voor het
college is aan te merken. Een gemeenteraad zou zich volgens deze opvatting niet moeten
uitlaten over de manier waarop capaciteit wordt aangetrokken en wordt ingezet. De
rekenkamer deelt dit standpunt niet. Zolang met de inhuur van derden een aanzienlijk bedrag
is gemoeid en zolang de gemeenteraad beschikt over het budgetrecht, ligt het voor de hand
dat de gemeenteraad de inhuur van derden wil en misschien zelfs moet volgen. De rekenkamer
heeft dan ook graag gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeenteraad om een onderzoek
uit te voeren naar de inhuur van derden.
Zoals bij ieder rekenkameronderzoek, moest ook tijdens dit onderzoek een behoorlijk beslag
worden gelegd op de ambtelijke organisatie. Zo zijn ambtenaren geïnterviewd, zijn onderdelen
uit de financiële administratie geraadpleegd en zijn behoorlijk wat interne documenten
opgevraagd. De rekenkamer wil op deze plaats de ambtelijke organisatie bijzonder danken voor
al deze inspanningen en de medewerking die is verleend om dit onderzoek mogelijk te maken.
Het uiteindelijke rapport is niet onverdeeld positief en bevat een aantal kritische conclusies en
aanbevelingen. Het is immers de bedoeling van rekenkameronderzoek om op sommige punten
mogelijkheden tot verbetering aan te geven. Dat laat onverlet, dat binnen de gemeente heel
veel goed gaat, ook op het terrein van de inhuur van derden. Ook deze voorbeelden heeft de
rekenkamer uiteraard in het rapport opgenomen en vertaald naar conclusies. De rekenkamer
vertrouwt erop, hiermee een genuanceerd beeld te geven van de manier waarop de gemeente
omgaat met de inhuur van derden.

drs. J.H. Lepage MPA
voorzitter rekenkamer Waadhoeke
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Samenvatting
De inhuur van externen is al enkele jaren onderwerp van discussie in de gemeenteraad.
Opvallend is daarbij, dat niet alleen verschillende definities met betrekking tot inhuur worden
gehanteerd, maar ook verschillende normen voor inhuur. Op verzoek van de raad heeft de
rekenkamer daarom een onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van derden.
De centrale vraag voor dit onderzoek luidt als volgt:
Voert de gemeente de inhuur van derden adequaat uit en is de verantwoording hierover aan
de gemeenteraad toereikend?
Het onderzoek startte met het inzichtelijk krijgen van de omvang van inhuur en de ontwikkeling
van de inhuur vanaf 2017. Aan de hand van een normenkader heeft de rekenkamer daarna in
beeld gebracht welk beleid de gemeente hanteert met betrekking tot de inhuur van derden.
Uiteraard is vervolgens bezien hoe de praktijk zich verhoudt tot dit beleid. Specifieke aandacht
heeft de rekenkamer voor de concernbrede sturing op inhuur en op de communicatie richting
de raad met betrekking tot dit onderwerp.
Als de normen worden afgezet tegen het beleid en de praktijk, ontstaat het volgende inzicht:
Object

Aandachtsgebied

Operationele norm

Onderzoeksbevinding

Niveau van inhuur

Eenduidig en
gecommuniceerd.

In beginsel wordt de norm
opgenomen in de primitieve
begroting, maar deze wordt
niet door de respondenten
herkend. Ook het college
hanteert deze norm niet.

Werkwijze m.b.t. inhuur

Eenduidig en
gecommuniceerd.

Het nieuwe beleid bevat nog
zeer veel onduidelijkheden
en zal geconcretiseerd
moeten worden.

Budgethouder

Mag binnen de kaders
besluiten om tot inhuur
over te gaan.

Binnen de huidige kaders
wordt hieraan voldaan. In de
praktijk worden besluiten
soms op MT niveau en soms
door de budgethouder
genomen. In het nieuwe
beleid is dit onduidelijk voor
de respondenten.

Directie

Bewaakt de kaders en
kan interveniëren.

In de huidige situatie gebeurt
dit niet traceerbaar. In het
nieuwe beleid is geen rol
weggelegd voor de directie.

Controller

Controleert de inhuur op
rechtmatigheid,

In de huidige situatie, maar
ook in het nieuwe beleid

Doelstelling
inhuur

Rollen
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doelmatigheid en
doeltreffendheid.

maakt inhuur geen onderdeel
uit van interne controle.

Financiën/HRM

Genereert adequate
informatie met
betrekking tot inhuur.

Hier wordt aan voldaan:
overzichten kunnen volledig
en actueel worden
opgesteld.

Actueel

Per kwartaal op het
niveau van
budgethouders een
inzicht in de omvang van
de inhuur, afgezet tegen
het gereserveerde
budget.

In de huidige situatie gebeurt
dit binnen 1 MT, maar deze
werkwijze is niet
gemeentebreed ingevoerd.
Het nieuwe beleid refereert
naar rapportages, maar
onduidelijk is, hoe deze
moeten worden vormgegeven
en door wie.

Betrouwbaar

De informatie is juist en
volledig.

De huidige informatie die
geleverd kan worden is juist
en volledig.

Aansluitend op de
behoefte van de raad

Gevraagde informatie
dient tijdig geleverd te
worden.

Hier is sprake van een
discrepantie tussen wat het
college wil opleveren en wat
de raad aan informatie wil
hebben. Uit deze
discrepantie is een
compromis voortgekomen.

Informatie

Communicatie
raad

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
De inhuur van externen laat vanaf 2017 in absolute zin een daling zien. Ook als percentage van
de totale personele lasten daalt de inhuur vanaf dat jaar. Afgezet tegen het landelijke
gemiddelde, zoals dat kan worden afgeleid uit de personeelsmonitor van het A+O fonds en
vervolgens kan worden vertaald naar de situatie in SWF, ontstaat het volgende beeld.
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SWF versus landelijk gemiddelde
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Norm op basis van A+O

Uit de bovenstaande grafiek valt op te maken, dat de gemeente in 2017 nog boven het landelijk
gemiddelde lag, maar dat de inhuur vanaf 2018 lager ligt dan dit gemiddelde.
Geconcludeerd kan worden, dat binnen de gemeente een werkwijze is ontstaan, waarbij men
binnen sommige MT’s de afwegingen en beslissingen neemt met betrekking tot inhuur en
waarbij men dan beziet in hoeverre de budgetten toereikend zijn en of men de vraag ook intern
kan vervullen. In andere MT’s gebeurt dit echter niet en wordt het besluit om tot inhuur over
te gaan door de budgethouder genomen. Een daadwerkelijke sturing vanuit de directie is niet
traceerbaar geconstateerd. Er worden geen rapportages aan de directie met betrekking tot
inhuur aangeboden. Ook worden geen concernbrede audits of interne controles uitgevoerd naar
inhuur. De inhuur van externen is op dit moment geen object van interne controle of
verbijzonderde interne controle.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat binnen het domein van seizoenswerk conform
de eerder vastgestelde procedure wordt gehandeld: in 2019 en 2020 worden geen opdrachten
verstrekt buiten de raamovereenkomsten en buiten WSW medewerkers.
De huidige praktijk laat zien, dat de verschillende MT’s verschillend omgaan met de controle
op inhuur. Zo wordt binnen één MT gebruik gemaakt van rapportages die ook als controle
instrument worden gebruikt. Aan de hand van deze rapportages wordt bezien of alle inhuur
daadwerkelijk is afgestemd in het MT, maar ook of de keten als geheel binnen de formatie en
binnen de budgetten blijft. Deze werkwijze is echter niet universeel.
Het werken met een flexibele schil levert een efficiencywinst van 50% op. Het betreft hier
vaste medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld verschillende
gebiedsteams. Als deze medewerkers ingehuurd zouden worden, zou de gemeente het dubbele
moeten betalen voor deze capaciteit. Een voorwaarde voor zo’n flexibele schil is wel, dat het
moet gaan om medewerkers die ongeveer hetzelfde functieprofiel en takenpakket hebben.
De gemeente huurt in bij ziek en piek. Daarnaast wordt vrij veel ingehuurd bij tijdelijke
projecten of programma’s, hetgeen vermoedelijk samenhangt met de financiering. Inhuur vindt
bij vrijwel ieder organisatie-onderdeel plaats, maar niet in gelijke mate. Binnen het sociaal
domein vindt de meeste inhuur plaats over de periode 2017 tot en met 2020, hetgeen
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verklaarbaar is. In deze periode zijn zeer veel taken op het sociaal domein overgedragen aan
gemeenten, met als gevolg dat een sterke behoefte ontstond aan extra capaciteit.
De inzet van eigen personeel op plekken elders binnen de organisatie is problematisch. Er wordt
zo veel mogelijk over de grenzen van de eigen teams heen gekeken, maar de gemeente zou
hier ook actiever mee om kunnen gaan. Respondenten geven aan, dat de inzet van eigen
ambtenaren nogal wat knelpunten kent. Er wordt toch vaak specifieke kennis gevraagd die
collega’s niet hebben. Daarnaast opteren ambtenaren in vaste dienst niet snel voor een
tijdelijke klus binnen een ander team, als daarmee hun vaste aanstelling gevaar dreigt te lopen.
Geconcludeerd kan worden, dat het nieuwe beleid met betrekking tot inhuur in de vorm van
een presentatie vrij abstract is geformuleerd en niet ingaat op de diverse taken, bevoegdheden
en rollen van de diverse partijen. Tevens kan geconcludeerd worden dat sprake is van relatief
veel partijen die een rol vervullen waar het externe inhuur betreft.
Niet duidelijk is of een budgethouder in het nieuwe beleid nu zelf mag beslissen om tot inhuur
over te gaan of dat deze beslissing moet worden genomen door het keten-managementteam of
door de directie.
Ook is niet duidelijk hoe volgens het nieuwe beleid de controle plaatsvindt en hoe de
rapportages en de contractregistratie vormgegeven worden.
Tevens is voor de respondenten onduidelijk, wat in het nieuwe beleid nu precies de rol van de
afdeling HR, de werkplaats, Súdwest Werkt Door, Friesland Werkt, het accountteam en de
Fryske Flekspool is. Dit leidt in de praktijk tot verschillende beelden bij verschillende
respondenten.
In het nieuwe beleid met betrekking tot inhuur wordt geen rol toegekend aan de directie. Wel
wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer centrale sturing en regie op inhuur van externen.
Als de begrote inhuur wordt afgezet tegenover de gerealiseerde inhuur, ontstaat voor de jaren
2019 en 2020 het volgende beeld:

Van begroting naar rekening
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Primitieve begroting

Gewijzigde begroting
2019

Inhuur van derden

Rekening

2020
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Uit de overzichten valt op te maken, dat in de oorspronkelijke begrotingen 2019 en 2020
normen worden gehanteerd van 6% respectievelijk 8%, maar dat in de gewijzigde begrotingen
deze normen niet meer worden aangehouden. De rekeningen sluiten vervolgens goed aan op
deze gewijzigde begrotingen, maar veel minder goed op de oorspronkelijke normen voor inhuur.
In de bestuursrapportages worden echter geen expliciete mededelingen hierover gedaan. Dit is
ook sommige fracties niet ontgaan, getuige de schriftelijke vragen en opmerkingen die in dit
verband gesteld worden: “Uit de jaarrekening van 2019 blijkt, dat van de totale loonsom van
de gemeente, ruim 16% uitgegeven wordt aan inhuurkrachten. Dit komt neer op 10,7 mln. euro.
Bij de begroting was afgesproken dat de externe inhuur niet meer mocht zijn dan 6%”.
Aan de hand van de reactie van het college kan geconstateerd worden, dat ook het college de
oorspronkelijke normen niet al te stringent opvat en zich eerder laat leiden door de vacature
ruimte die beschikbaar is voor inhuur.
Het college is terughoudend op het gebied van informatievoorziening met betrekking tot inhuur
richting de raad. Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 stelt het college dat “u als
raad maximaal wordt meegenomen”. Op basis van deze toezegging wordt in de vijfde
bestuursrapportage 2020 een overzicht van inhuur gepresenteerd en dit wordt tevens in de
zesde bestuursrapportage gedaan. Vervolgens wijkt het college vanaf de zevende
bestuursrapportage weer af van deze lijn en neemt geen overzichten meer op met betrekking
tot inhuur. Pas na een behoorlijke discussie wordt uiteindelijk het compromis bereikt, dat de
helft van de rapportages overzichten van inhuur presenteert. Hier houdt het college zich aan.
Het is feitelijk te danken aan de inspanningen van een fractie, dat de overzichten met
betrekking tot inhuur nog worden opgenomen in de (helft van de) bestuursrapportages. Het is
opmerkelijk dat het college het onderwerp externe inhuur in eerste instantie niet meer wenste
op te nemen in de bestuursrapportages, gelet op de bestuurlijke gevoeligheid. De motie met
betrekking tot de formatielasten die breed is aangenomen tijdens de behandeling van de
jaarrekening 2020, getuigt van het feit dat dit onderwerp zeer actueel is en op grote
belangstelling van de raad kan rekenen.
Binnen de gemeente wordt met verschillende normen ten aanzien van inhuur gewerkt. Zo
presenteren de primitieve programmabegrotingen normen van 6% (2019), 8% (2020) en 9%
(2021). Het college hanteert normen die ontleend worden aan het A+O fonds (18% in 2020),
terwijl in de raad de Roemernorm is voorgesteld (10%). Er vindt geen centrale sturing op de
normen plaats en uit de interviews blijkt, dat de respondenten ook niet altijd bekend zijn met
de normen. Het college stuurt eerder op basis van de vacature ruimte dan op basis van de
normen: “Bij vaststelling van de primitieve programmabegroting is 6% aan externe inhuur
begroot. Gedurende het jaar wordt bekeken welke activiteiten door eigen personeel kunnen
worden uitgevoerd, dan wel externe inhuur benodigd is en kan men in de loop van het jaar
vacatureruimte inzetten voor inhuur van externen. Het percentage externe inhuur is daardoor
hoger dan primitief begroot, doordat vacatureruimte (tijdelijk) is ingevuld door externe inhuur”
(beantwoording raadsvragen, 28 augustus 2020).
Vanuit deze conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.
Aanbevolen wordt om een zo concreet mogelijk schema of stappenplan op te stellen, waarin
concreet wordt aangegeven wie nu precies wat moet doen met betrekking tot inhuur. In dit
schema zouden de diverse taken en rollen van de diverse actoren duidelijk moeten zijn
beschreven. Ook moet in dit schema duidelijk worden gemaakt wie waartoe gemachtigd is met
betrekking tot inhuur, welke stappen facultatief zijn en welke stappen verplicht.
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Het verdient aanbeveling om bij de verdere vormgeving van het beleid expliciet in te gaan op
de manier waarop de naleving van het beleid wordt gecontroleerd, hoe de rapportages vorm
krijgen en hoe de contractregistratie zal plaatsvinden. In dit verband valt te overwegen om de
procedures met betrekking tot externe inhuur onderdeel uit te laten maken van het
normenkader, zodat deze procedures object worden van interne controle en verbijzonderde
interne controle.
Het verdient aanbeveling om het gebruik van managementrapportages gemeentebreed in te
voeren en deze rapportages ook te delen met de directie.
Om daadwerkelijk centraal te sturen, ligt het voor de hand, ook de directie in stelling te
brengen. Dit wil niet zeggen, dat de directie in het vervolg alle besluiten over inhuur zelf moet
nemen, maar wel dat de directie periodiek inzicht heeft in het verloop van inhuur en kan
interveniëren als dat nodig is. In dit verband kan worden aanbevolen prioriteit te geven aan de
vormgeving van rapportages met betrekking tot inhuur van externen richting de directie.
De mogelijkheden om inhuur te reduceren zijn niet altijd voorhanden. Bij ziekteverzuim, krapte
op de arbeidsmarkt of bij de overbrugging van een vacante positie, kan men vaak niet anders
dan omzien naar inhuur. Dit behoeft echter niet het geval te zijn bij tijdelijke projecten of
programma’s. Hoewel het voor de hand ligt hiervoor tijdelijke capaciteit aan te trekken in de
vorm van inhuur, mede gelet op de tijdelijke financiering, bestaan wel voorbeelden van
gemeenten waarbij ook voor dit soort tijdelijke projecten structureel vast personeel wordt
aangetrokken. Binnen deze gemeenten bestaat namelijk het besef dat de tijdelijke projecten
zich dermate frequent voordoen, dat dit feitelijk een structureel karakter heeft. Het is dan
verstandig om vast personeel aan te trekken en een soort projectenpool op te richten.
Het college kan in overweging worden gegeven om in iedere bestuursrapportage stil te staan
bij de inhuur van externen, gelet op de bestuurlijke gevoeligheid. Overwogen kan worden om
dit item te verbreden naar de totale personele lasten, gelet op de motie die tijdens de
behandeling van de jaarrekening 2020 op een breed draagvlak kon rekenen in de raad.
Het zou in dit verband raadzaam zijn, om vooraf een duidelijke norm met betrekking tot inhuur
te formuleren en deze norm ook goed te communiceren. Deze norm zal ook realistisch moeten
zijn: een norm van 6% of zelfs van 9% kan in vergelijkend perspectief als minder realistisch
worden aangemerkt. Het verdient aanbeveling actief te sturen op deze normen, ook vanuit het
college.
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Hoofdstuk 1 Opzet van Onderzoek
1.1 Inleiding
Volgens de personeelsmonitor van het A&O Fonds wordt in 2019 door gemeenten 18% van de
personele lasten besteed aan de inhuur van externen (Personeelsmonitor 2019, 2020, p. 27).
Bij gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners ligt dit percentage met 17% iets lager.
Het percentage ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân met 16% onder dit gemiddelde, getuige de
jaarstukken 2019: “Procentueel is de inhuur licht gestegen, maar nog altijd lager dan die van
2017 (2017: ca. 18%; in 2018 ca. 15%; in 2019 was dit 16% van het totale personeelsbudget)”
(Jaarstukken 2019, p. 49). Toch vormt de inhuur van derden met bijna € 11 mln. in 2019 een
aanzienlijke kostenpost voor de gemeente, hetgeen aanleiding was voor een aantal fracties
binnen de gemeenteraad om de rekenkamer te vragen hier nader onderzoek naar te doen. Met
dit onderzoek wil de rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân graag tegemoet komen aan
dit verzoek.

1.2 Doelstelling en vraagstelling
Inhuur van derden behoeft geenszins negatief beoordeeld te worden. Zo zijn tal van situaties
denkbaar waarin het bedrijfseconomisch verstandig is om in te huren en juist niet over te gaan
tot een vaste invulling. Zo wordt doorgaans voor sommige piekwerkzaamheden ingehuurd of
wordt ingehuurd om een vacature-invulling of een ziekteverzuim te overbruggen. In dit soort
situaties is het bedrijfseconomisch voordeliger om in te huren. Aan de andere kant is inhuur
niet altijd in alle gevallen even doelmatig. Zo komt wel voor dat men inhuurt om een tijdelijk
project te realiseren. Op het eerste oog lijkt inhuur voor tijdelijke projecten raadzaam, omdat
het project immers op een goed moment ten einde komt. Als echter achteraf blijkt, dat de
gemeente zeer veel van dit soort tijdelijke projecten kent, die zich met een continue
frequentie voordoen, dan zou het te overwegen zijn om hiervoor projectleiders in vaste dienst
aan te nemen.
Bij dit alles is van belang, dat een bewuste keuze wordt gemaakt en dat deze keuze goed wordt
onderbouwd. Daartoe is het noodzakelijk dat men weet voor welke werkzaamheid men precies
inhuurt, hoe lang wordt ingehuurd en wat daar de kosten van zijn. Ook is het noodzakelijk dat
men op concernniveau een adequaat inzicht heeft in de totale inhuur om op directieniveau grip
te kunnen houden op de totale inhuur. Zeker is het noodzakelijk dat de gemeenteraad adequaat
wordt geïnformeerd over de inhuur van derden.
De doelstelling van dit onderzoek is om te bezien, in hoeverre de gemeente adequaat beleid
heeft geformuleerd met betrekking tot inhuur en hier ook naar handelt, in hoeverre de
gemeente inzicht en grip heeft op de inhuur van externen, de raad hierover goed informeert
en om aanbevelingen op het terrein van inhuur te formuleren. Gelet op de relatief grote omvang
van de lasten die met inhuur zijn gemoeid, wordt hiermee tevens de kaderstellende en
controlerende rol van de gemeenteraad in de hand gewerkt. Specifiek beoogt de rekenkamer
vast te stellen of de gemeente de inhuur van externen adequaat heeft vormgegeven en er in
de praktijk volgens de aanwezige regels wordt gewerkt, of de gemeente grip heeft op de
begroting en realisatie van de kosten van externe inhuur en of de verantwoording aan de
gemeenteraad met betrekking tot inhuur toereikend is.
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De centrale vraag voor dit onderzoek luidt als volgt:
Voert de gemeente de inhuur van derden adequaat uit en is de verantwoording hierover aan
de gemeenteraad toereikend?
In dit onderzoek is zowel het gemeentelijke beleid als de gemeentelijke praktijk afgezet tegen
een normenkader om het beleid en de praktijk te analyseren en van een oordeel te kunnen
voorzien. De eerste deelvraag luidt daartoe:
1.

Welke normen kunnen worden geformuleerd met betrekking tot de inhuur van derden?

De normen gaan specifiek in op het beleid van inhuur, op de manier waarop de gemeente
daadwerkelijk inhuurt, op de grip die de gemeente heeft op inhuur en op de manier waarop de
gemeenteraad wordt geïnformeerd. Dit is nodig om later deze elementen te kunnen analyseren
en te beoordelen. Logischerwijs gaan de volgende twee deelvragen in op het gemeentelijk
beleid respectievelijk de gemeentelijke praktijk:
2.
3.

Welk beleid hanteert de gemeente voor de inhuur van derden?
Hoe verloopt het inhuren van derden in de praktijk?

De tweede vraag kent het formeel vastgestelde beleid van de gemeente als object. De derde
vraag richt zich op concrete inhuur in de praktijk. Bezien is welke overwegingen ten grondslag
lagen aan de inhuur, in hoeverre het gemeentelijk beleid is gevolgd en hoe de besluitvorming
ten aanzien van die inhuur is verlopen. Voor de beantwoording van de derde vraag zijn een
drietal1 concrete gevallen van inhuur nagelopen. Vervolgens is specifiek de gemeentebrede
sturing op de inhuur van externen onderzocht. Hiertoe is eerst van belang, dat inzichtelijk
wordt gemaakt hoe de inhuur van externen zich de afgelopen jaren financieel heeft ontwikkeld
en hoe deze inhuur zich verhoudt tot de vastgestelde begroting. Sturing betreft zowel de
financiële als de procedurele sturing. Dit leidt tot de volgende deelvragen:
4.
5.

Hoe heeft de inhuur zich vanaf 2017 financieel ontwikkeld en hoe verhoudt deze
ontwikkeling zich tot de vastgestelde begroting? 2
Hoe vindt gemeentebreed de financiële en procedurele sturing op inhuur plaats?

Tot slot is bezien hoe het college verantwoording aflegt over de inhuur van derden richting de
gemeenteraad:
6.

Op welke wijze legt het college verantwoording af over de realisatie van de inhuur van
derden?

Om tot aanbevelingen te komen, is het gemeentelijke beleid, de gemeentelijke praktijk, de
sturing op inhuur en de verantwoording richting de gemeenteraad afgezet tegen het
normenkader:
7.

Hoe verhoudt het gemeentelijke beleid, de gemeentelijke praktijk, de sturing op inhuur
en de verantwoording richting de gemeenteraad met betrekking tot inhuur zich tot het
normenkader en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de inhuur van derden
te optimaliseren?

1

Een drievoudige casestudie geeft over het algemeen voldoende basis om conclusies te kunnen trekken.
Een tijdvak van 2017 tot en met 2020 (4 jaar) is doorgaans toereikend om een financiële ontwikkeling
te duiden.
2
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1.3 Methoden en technieken van onderzoek
Er bestaan verschillende definities van inhuur van derden. Voor dit onderzoek wordt de definitie
van de rijksoverheid aangehouden: “Externe inhuur is het uitvoeren van werkzaamheden in
opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie
met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en
deskundigheid, waarop door de opdrachtnemer mede gestuurd wordt” (Ministerie van
Financiën, 2017, p. 4). Van inhuur van derden is enkel sprake als de ingehuurde kracht een
plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie. Wanneer geen hiërarchische aansturing
aanwezig is, is sprake van uitbesteding.
Het tijdvak van onderzoek betreft de periode 2017 tot en met 2020, waarbij met betrekking
tot sturing en verantwoording met name gekeken is naar het meest recente jaar 2020.
Expliciet gaat dit onderzoek niet in op de kwaliteit van de inhuur zelf. Daartoe zouden namelijk
de werkzaamheden van de ingehuurde derden inhoudelijk beoordeeld moeten worden, hetgeen
buiten het bestek van dit onderzoek valt.
Het normenkader is ontwikkeld op basis van een analyse van externe bronnen. Dit kan eerder
uitgevoerd onderzoek zijn, maar ook theoretische inzichten zijn hiertoe in stelling gebracht.
Een beeld van het gemeentelijk beleid is verkregen op basis van een analyse van de relevante
beleidsnotities van de gemeente. Dit kunnen vastgestelde besluiten door de directie of het
college, maar ook formeel door de raad vastgestelde besluiten zijn. Additioneel is binnen de
ambtelijke organisatie schriftelijk doorgevraagd naar enkele onduidelijkheden op dit punt. Aan
de hand van interviews met ambtelijk opdrachtgevers is vervolgens een beeld verkregen van
de manier waarop de gemeente daadwerkelijk inhuurt. Deze interviews zijn aangevuld met
dossiers die betrekking hebben op drie cases van inhuur. De financiële ontwikkeling van inhuur
is aan de hand van een analyse van de financiële administratie in beeld gebracht. Om een beeld
te krijgen van de manier waarop de gemeente stuurt op inhuur, zijn eveneens interviews
afgenomen, zij het voor dit onderdeel met een medewerker van concerncontrol. Centraal
daarbij stond de procedurele handhaving en de manier waarop men de uitgaven die gemoeid
zijn met inhuur, op concernniveau beheerst. De manier waarop de gemeenteraad wordt
geïnformeerd kon getraceerd worden aan de hand van de relevante raadsstukken die de
gemeenteraad zijn aangeboden. Dit kunnen begrotingen en jaarstukken zijn, maar uiteraard
ook bestuursrapportages of andere vormen van informatieverstrekking, zoals streams van
commissie- en raadvergaderingen en actieve informatievoorziening van het college.

Inhuur van derden
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Hoofdstuk 2 Normenkader

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal een normenkader worden uitgewerkt, dat gehanteerd kan worden bij de
beoordeling van het beleid en de praktijk met betrekking tot de inhuur van derden.
Zoals in de opzet van onderzoek staat vermeld, zullen de normen specifiek moeten ingaan op
het beleid van inhuur, op de manier waarop de gemeente daadwerkelijk inhuurt, op de grip die
de gemeente heeft op inhuur en op de manier waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd.
Dit is nodig om later deze elementen te kunnen analyseren en te beoordelen.

2.2 Normenkader
Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek kan een normenkader worden geconstrueerd dat voor
dit onderzoek gebruikt kan worden. De normen zullen specifiek gericht moeten zijn op de
beheersing van inhuur en niet zozeer op de voorwaarden die men kan stellen aan
beleidsformulering in zijn algemeenheid. In het laatste geval zullen de normen immers te
abstract van aard zijn om gebruikt te kunnen worden in dit onderzoek.
Om inhuur te kunnen beheersen, zal de gemeente eerst een bepaalde doelstelling moeten
hebben. Deze doelstelling kan betrekking hebben op een bepaald niveau van inhuur
(bijvoorbeeld een percentage van de totale personele lasten), maar tevens op de manier
waarop wordt ingehuurd. Zo kan de gemeente als doelstelling hebben dat eerst moet worden
omgezien naar de inzet van eigen personeel, of dat eerst het werkbedrijf of de regio moet
worden aangezocht om te voldoen in de benodigde capaciteit. Deze doelstellingen moeten
eenduidig zijn vastgelegd en eenduidig zijn gecommuniceerd binnen de organisatie.
Vervolgens moeten de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden helder zijn belegd
binnen de organisatie. Zo moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke
bevoegdheden heeft. Doorgaans worden hier vier basisverantwoordelijkheden en bevoegdheden onderscheiden. Zo zal veelal een budgethouder bevoegd zijn om te besluiten tot
inhuur over te gaan. Vervolgens heeft de directie of het centrale management de bevoegdheid
om te interveniëren als de individuele beslissing van de budgethouder zich niet goed verhoudt
tot het organisatiebrede belang. Een afdeling, belast met interne controle heeft de
bevoegdheid de inhuur op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te controleren
en hier ook over te rapporteren. Een afdeling HRM of Financiën heeft over het algemeen de
taak en bevoegdheid om de informatie te genereren die de andere drie actoren nodig hebben
om invulling aan hun verantwoordelijkheid te geven.
De informatie zelf zal actueel en betrouwbaar moeten zijn. De informatie moet minimaal per
kwartaal ingaan op de omvang van de inhuur op het niveau van de budgethouder, afgezet tegen
het beschikbare budget dat voor inhuur staat gereserveerd. Daarnaast moet de informatie
uiteraard betrouwbaar zijn, waarmee wordt bedoeld dat de informatie juist en volledig zal
moeten zijn.

Inhuur van derden
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De communicatie richting het college en de raad moet eveneens adequaat zijn. Het blijkt in de
praktijk uitermate lastig, om hier een universele vuistregel voor te formuleren. Zo wordt soms
gesteld, dat de raad zich zou moeten beperken tot hoofdlijnen. In de praktijk blijkt dan echter,
dat wat voor het ene raadslid een detail is, voor het andere raadslid een bijzonder belangrijk
politiek vraagstuk kan zijn. Ook wordt wel gesteld, dat de raad zich zou moeten beperken tot
de effecten van gemeentelijk handelen. Deze gedachte is echter onjuist. Dit zou namelijk
impliceren dat de raad zich niet meer over de input, de middelen zou mogen uitlaten, hetgeen
nu juist het budgetrecht van de raad betreft. Ook de wijze waarop gehandeld wordt (het
proces) kan zeer zeker onderwerp zijn van bestuurlijk debat en het is hier dat de inhuur van
externen onder geschaard kan worden.
De inhuur van externen geniet in de ene gemeente grote bestuurlijke aandacht, in de andere
gemeente in het geheel niet. Ook binnen één en dezelfde gemeente kan inhuur soms op grote
belangstelling en op een ander moment op minder belangstelling rekenen. In essentie zal de
communicatie richting het college en de raad aan moeten sluiten op de behoefte van collegeen raadsleden. Dit houdt in, dat indien bestuurders hier naar vragen, informatie geleverd zal
moeten worden.

Object

Aandachtsgebied

Operationele norm

Niveau van inhuur

Eenduidig en gecommuniceerd.

Werkwijze m.b.t. inhuur

Eenduidig en gecommuniceerd.

Budgethouder

Mag binnen de kaders besluiten
om tot inhuur over te gaan.

Directie

Bewaakt de kaders en kan
interveniëren.

Controller

Controleert de inhuur op
rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid.

Financiën/HRM

Genereert adequate informatie
met betrekking tot inhuur.

Actueel

Per kwartaal op het niveau van
budgethouders een inzicht in de
omvang van de inhuur, afgezet
tegen het gereserveerde budget.

Betrouwbaar

De informatie is juist en volledig.

Doelstelling inhuur

Rollen

Informatie

Communicatie raad

Inhuur van derden
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Aansluitend op de behoefte van
de raad

Inhuur van derden

Gevraagde informatie dient tijdig
geleverd te worden.
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Hoofdstuk 3 Inhuur derden in SWF
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd. Analoog aan
de deelvragen, zullen achtereenvolgens aan de orde komen: het beleid dat de gemeente voor
inhuur van derden hanteert, het inhuren van derden in de praktijk, de ontwikkeling van de
inhuur vanaf 2017, de sturing op inhuur en de wijze waarop het college verantwoording aflegt
over de realisatie van de inhuur van derden.

3.2 Welk beleid hanteert de gemeente voor de inhuur van derden?
De gemeente hanteert beleid met betrekking tot de inhuur van derden.
Dit beleid kan tot 2020 op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven (Inhuur externen overzicht
2019a, 2019). De insteek is de bevordering van interne mobiliteit en de beperking van kosten.
Dus interne kandidaten genieten de voorkeur. Pas als dat niet mogelijk blijkt, dan kan extern
gezocht worden naar een juiste kandidaat. De Flexpool3 dient altijd als eerste geraadpleegd te
worden, zeker voordat men zich extern oriënteert. Rekening moet worden gehouden met
inkooplimieten. Onder de € 50.000 is men vrij. Tot een bedrag van € 150.000 dient men een
MVO te contracteren, tot € 209.000 is sprake van een nationale aanbesteding en daarboven zal
een Europese aanbesteding moeten worden ingezet.
Voor uitzendkrachten tot en met schaal 8 en payrolling zijn via een Europese aanbesteding
voorkeursafspraken gemaakt met een tweetal partijen: X en Y. Deze partijen hebben hierdoor
een voorkeurspositie. X en Y fungeren beide als uitzendbureau. Daarnaast biedt X tevens payroll
constructies aan.
X en Y fungeren als uitzendbureau en zullen bij een vraag naar een uitzendkracht binnen 48
uur met CV’s van minimaal twee kandidaten moeten komen. Na 936 uur mag de betreffende
uitzendkracht over op een payrol constructie of in dienst treden van de gemeente, zo is de
afspraak.
Bij uitzenden tot en met schaal 8 en bij payrolling is in beginsel het brutosalaris gelijk aan dat
van eigen personeel bij (exact) dezelfde functie. Draaideurconstructies zijn niet toegestaan.
ZZP contracting (pay rolling) is een vrijwillige mogelijkheid om ZZP-ers aan te trekken zonder
het risico te lopen dat de Belastingdienst de gemeente als werkgever aanmerkt. De werkwijze
is hierbij, dat de budgethouder met de ZZP-er een uurtarief afspreekt. X sluit dan een contract
met de ZZP-er. De ZZP-er schrijft vervolgens uren, declareert bij X, de urenstaat wordt door
de budgethouder voor akkoord getekend, X stuurt de budgethouder een factuur en betaalt de
ZZP-er. Het rechtstreeks contracteren van een ZZP-er is toegestaan, indien het risico is te
overzien.
Vanaf 2020 kan het beleid als volgt worden weergegeven:

3

Een respondent geeft aan dat deze Flexpool per 1 januari 2018 niet meer bestaat en is omgezet in
Ontwikkelen.
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Stappen
Openstelling

Inhoud
Als dit is toegestaan door
DT+ cq keten MT.

Details, toelichting
•

•
•

volgorde

Werving en selectie

1.

Voorrangskandi
daten

Gaat om verplichte
voorrangskandidaten

•

•
2.

Intern:
Werkplaats

a.

Eerst vaste
medewerkers

•

(inclusief tijdelijke aanstelling bij
wijze van proef)

Daarna ‘andere internen’

•

•
3.

Extern

a.

b.

Opties

Intern

Contractvormen

Vast

Tijdelijk
vanuit

Kandidaten via
Sociaal Domein en of
Pastiel
Daarna pas echte
externe werving

SWF breed

Inhuur van derden

2.

Varianten

Contract onbepaalde tijd
(vast).

Toelichting, aandachtspunten, [Kosten]
o

Arbeidsovereenkomst
VOG is nodig vóór begin
van het contract
Ambtseed / belofte
verplicht

o
o

Bij nieuw contract maximaal 2
maand proef.
[kostprijs: ± 1,3 x bruto loon]

o

Variabele werktijden
:

Korte periode: Bv. 3 maand meer uren werken, later compensatie door minder uren
te werken. [Geen extra kosten]

o

Extra uren
uitbetalen:

Korte periode (bv max 6 maand): Op basis van declaratie extra uren uitbetalen.
[Normale loonkosten voor de extra uren]
Langere periode (max 2 jaar): tijdelijke wijziging van aanstelling, maatwerk, in
overleg met HR.

eigen team /
keten

Opties vanuit

1.

Een vacature is een kans om te verbeteren in een team (taakverdeling,
ontwikkeling, werkwijze, enz.). Benut deze kans! Eerst binnen eigen team kijken
naar verschuivingen van vaste medewerkers.
Vacature volgorde is bedoeld om interne mobiliteit te stimuleren. Zoveel
mogelijk benutten en stimuleren dus.
Pas naar volgende fase als geen geschikte kandidaat voor handen is (of op
redelijke termijn geschikt te maken).
Bij vaste vacatures eerst herplaatsingskandidaten: Medewerkers die op grond
van besluit gemeentesecretaris naar een andere (vaste) functie moeten
(organisatorisch, medisch of persoonsgebonden redenen). HR beoordeelt
vooraf of nader onderzoek naar match van kandidaat en vacature wenselijk is.
Als geschikt dan plaatsing. Oordeel van team(manager), HR adviseert en kan
escaleren.
Bij tijdelijke werkzaamheden waar team versterking voor zoekt: eerst
medewerkers Ontwikkelen: Contact via Ontwikkelen.
Team stelt vacaturetekst op in overleg met HR/Ontwikkelen. HR/Ontwikkelen
zet vacature uit via de Werkplaats Met interne medewerkers altijd een
(sollicitatie) gesprek, dan wel mondelinge mededeling over afwijzing door
teammanager.
‘Andere internen’ zijn mensen die op dat moment binnen de organisatie
werkzaam onder een directe gezagsrelatie
(Dus tijdelijke ambtenaren, uitzendkrachten, stagiaires, gedetacheerden,
werkervaringsplaatsen enz. Echter geen medewerkers van ingehuurde
organisaties zoals aannemers, adviesbureaus, e.d.).
Aanpassingen van de vacaturevolgorde bij wijze van uitzondering mogelijk.
Directeur beslist na advies HR. OR evalueert achteraf de praktijk.
Vóór de brede externe werving eerst kijken naar kandidaten bij gebiedsteams
en of Pastiel (binnen 24 uur reactie)(HR stemt af). Bij geschiktheid benoemen.
Openbare procedure zodat er gelijke kansen zijn om te reageren. Altijd website
SWF en Werken in Friesland. Verder maatwerk zoals; andere sites, gedrukte
media, sociale media, wervingsbureau enz. Dit afhankelijk van soort vacature,
gezocht profiel, arbeidsmarkt enz.

o

Tijdelijke
urenuitbreiding

•

Vanuit ander team
tijdelijke versterking

•

Overplaatsing
vanuit ander team..

[Normale loonkosten maar soms met WW
risico, kosten voor team!. Alternatieven via
maatwerk HR]
Voor korte periode: medewerker keert na afloop terug naar oude team. Maatwerk per
geval. Oude leidinggevende blijft formeel leidinggevende.
Voor langere periode (bv. > 6 maanden). Vooraf nagaan hoe daarna te handelen.
Gaat de medewerker terug, of juist niet? Hoe zijn de kosten dan gedekt?
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WisselUit
(Werken in
Friesland)

Intergemeentelijke uitwisseling van gemeentelijke medewerkers. Veelal op detacheringsbasis.

Payrol

Als kandidaat bekend is, dan is zuivere payrol heel soms interessant. Max 2 jaar
brutoloon via raamovereenkomst zie handboek Driessen]

[kosten; maatwerk,
veelal minimaal 100%
brutoloon mede
afhankelijk van
ziekterisico, overhead,
begeleiding, enz.]
[kosten (2020): ± 2,05 – 2,1 x

Zie ook de optie bij uitzenden met eigen netwerkkandidaat. Is vaak interessanter.

Extern

Uitzendburea
u

Bij werving door uitzendbureau (max 5 jaar)
•

t/m schaal 8:
Raamovereenkomst: Driessen (binnendienst) en AB Fryslân (buitendienst):
[kosten tussen ± 1,9 – 2,1 x brutoloon]
•
schaal 9 en hoger: Vrije keuze
[kosten onderhandelbaar, denk aan ons inkoopbeleid! ]
Bij eigen werving met een bekende (netwerk)kandidaat is een lager tarief mogelijk (voorheen payrol tarief)
[kosten (2019): ± 1,8 – 2,1 x brutoloon via raamovereenkomst zie handboek Driessen]
Zelfstandige

Zelf contract sluiten, of via zzp contracting via Driessen, zie inhuuroverzicht. Denk aan eisen van de
belastingdienst!!!!
[Kosten afhankelijk van vraag, aanbod en onderhandelingsinzet) ]

Bureau

Bekende vakbureaus. [Kosten: Meestal vrij duur, maar onderhandelbare prijzen! ! ! !, en denk aan inkoopbeleid !]

Tijdelijk
contract

Kan voor 2 jaar maximaal. Aandachtspunt is risico op WW-uitkering na afloop. Alleen met instemming van HR.
Soms 3 jaar bij specifiek project
[kosten ±1,3 x brutoloon risico van ziekte- en WWuitkering en re-integratieinspanning. kosten voor team!]

Dynamisch
aankoop
Systeem
(DAS, via
WIF)
Sociale
plaatsing

Inhuur van derden

Is een hele korte mini aanbesteding voor inhuur van diensten. Inschrijving door ZZP’ers, kleine en grote bureaus.
Andere gemeenten enthousiast over deze optie. Info bij HR.
[Kosten concurrerend, afhankelijk van vraagstelling en aanbod]
Banenplan, social return, enz. Voor medewerkers die zich op de normale arbeidsmarkt niet kunnen redden. Bv. via
Emptac, Pastiel, Wajong of andere vorm van sociale plaatsing (social return). Begeleiding belangrijk. Altijd
maatwerk.
[Meestal lage kosten, van € 0 tot bv. Minimumloon, vraag HR]
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Ook in deze nieuwe opzet wordt eerst bezien in hoeverre de vacature intern kan worden
vervuld. Daarbij is ook tijdelijke interne vervulling door ambtenaren van andere teams een
optie. Evenals bij de vorige opzet wordt bij externe werving tot en met schaal 8 gebruik
gemaakt van een tweetal aanbieders waarmee raamovereenkomsten zijn afgesloten. Vanaf
schaal 9 bestaat een eigen keuze. Ook de mogelijkheid voor zzp contracting blijft bestaan.
Het beleid wordt op de interne site als volgt gepubliceerd:
“VOORAF
- Eigen team
- Voorrangskandidaten
WERKPLAATS
- Vaste medewerkers
- Andere Internen
EXTERN
- Sociaal Domein of Pastiel
- Openbaar (Website SWF, Werken in Friesland, en andere media)
Je kan naar een volgende groep als er geen geschikte, of op redelijke termijn geschikt te
maken, kandidaat in een eerdere groep is. Dit is vooral bedoeld om de interne mobiliteit te
stimuleren. Hoewel de strenge knip in fase 1, 2, 3 nu is opgeheven blijft het een belangrijk
punt dat we de interne mobiliteit willen bevorderen. Hier graag rekening mee houden. Dit doel
is en blijft dus belangrijk. Dat moeten we met zijn alle blijven bevorderen. (..) Kortom de
externe inhuur is duurder geworden. De richtlijn voor Werving en Selectie is op zich verder
hetzelfde gebleven. We moeten alleen meer kijken naar interne mobiliteit. Daar kun je ook
aan bijdragen door een medewerker van jou te stimuleren om te solliciteren naar een
(tijdelijke) vacature bij een ander team” (Intranet, SWF).
De jaarrekening 2020 vermeldt in dit verband het volgende:
“Binnen de gemeente wordt continu een zorgvuldige afweging gemaakt alvorens de stap naar
externe inhuur wordt gezet. Het uitgangspunt blijft dat structurele werkzaamheden door vaste
medewerkers worden gedaan. Inhuur maakt onderdeel uit van de flexibele schil van de
organisatie en bij vervanging als gevolg van ziekte. Bij deze ‘piek en ziek’ situaties heeft het
management de mogelijkheid om tijdelijk een externe oplossing te vinden. Daarnaast vindt
inhuur plaats bij tijdelijke en specifieke werkzaamheden. Bij grote transities zoals in het
Sociaal Domein, de energietransitie en de Omgevingswet zal gaandeweg het proces helder
worden wat op termijn de structurele werkzaamheden zullen zijn. In de werving en
selectierichtlijnen is expliciet opgenomen dat alle vacatures (vast en tijdelijk) eerst intern
worden opengesteld” (paragraaf Bedrijfsvoering, jaarstukken 2020).
Naar aanleiding van raadsvragen wordt door het college het volgende gesteld:
“In de (bijgevoegde) werving en selectie richtlijnen is expliciet opgenomen dat alle vacatures
(vast en tijdelijk) eerst intern opengesteld worden. Vanuit de CAO is dat ook een verplichting.
Daarvoor is een speciale vacturebank opgericht; de werkplaats. Uitgangspunt is de bevordering
van de interne mobiliteit en daarmee beperking van externe inhuur. Het beperken van externe
inhuur is daarnaast een management opdracht die expliciet verstrekt is. Uiteraard geldt
natuurlijk ook ons inkoopbeleid waar men ook bij inhuur rekening mee moet houden. Verder
zijn wij van mening dat we als college moeten sturen op de totale bedrijfsvoeringskosten van
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de organisatie en niet op FTE. Door steeds benodigde kennis en capaciteit in vaste dienst te
nemen dijt de vaste bezetting uit en heeft het management minder mogelijkheden om flexibel
in te spelen op veranderingen in de omvang van en steeds veranderende opgaven, en
ontwikkelingen waar een gemeente mee te maken heeft. Denk daarbij aan de decentralisaties
in het sociale domein, de jeugdzorg, de aanstaande Omgevingswet, de energie transitie,
Ijsselmeerkust, DataFryslân enz. Dit los van de seizoenspieken en -dalen bij bruggen, havens
en groenvoorziening. Wij hechten er wel aan dat het management zorgvuldig omgaat met onze
vaste en tijdelijke of ingehuurde medewerkers. Dit juist omdat we beiden belangrijk vinden.
Uiteraard hanteren we daarbij al jaren het ‘equal pay principe’ en nemen we ‘externen’ zoveel
mogelijk mee in teamoverleggen, opleidingsactiviteiten en dergelijke. Bij het
medewerkeronderzoek is deze groep medewerkers dan ook gewoon meegenomen om dit te
kunnen monitoren. Wij zijn overigens, net als u, van mening dat het wenselijk is om externe
inhuur te beperken, waarbij opgemerkt moet worden dat externe inhuur per definitie niet
duurder hoeft te zijn. Ons streven is om aan de onderkant van de benchmark van vergelijkbare
gemeenten te blijven. Overigens willen we opmerken dat de corona pandemie een geheel
onverwachte ontwikkeling is die ons genoodzaakt heeft om in 2020 meer extern in te huren. De
effecten hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk” (beantwoording raadsvragen, 28
augustus 2020).
In juni 2021 wordt het beleid met betrekking tot inhuur verder ontwikkeld. Een notitie is niet
voorhanden, maar men opteert voor de volgende presentatie:
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Ten tijde van dit onderzoek (augustus 2021) is dit beleid nog niet geformaliseerd en
doorgevoerd, maar wel al twee keer besproken in het DT plus. Dit DT plus betreft een overleg
tussen het directieteam, de vaste adviseurs, de ketenvoorzitters en de concerncontroller.
Desgevraagd wordt hier het volgende voor aangegeven: “De route waar we nu mee bezig zijn
is: voorstel richting OR (is in de maak, komt op de volgende OV aan bod). Bij akkoord OR zal
het DT formeel een besluit nemen dat de visie wordt vastgesteld. Dat zal ergens eind september
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zijn verwacht ik. Of het stuk ook nog naar het college gaat, zal het DT besluiten” (schriftelijke
ambtelijke reactie).
Sommige respondenten zijn van mening dat in het nieuwe beleid de teammanagers zelf
besluiten kunnen nemen over inhuur, anderen stellen dat dit nu juist verandert met het nieuwe
beleid en dat besluiten met betrekking tot inhuur in MT verband of zelfs door de directie
genomen zullen worden. Op de vraag hoe de controle op de naleving van het beleid plaatsvindt,
moeten de meeste respondenten het antwoord schuldig blijven.
Hoewel dit niet expliciet in de presentatie staat, wordt een actieve rol van de HR adviseurs bij
de werving en selectie voorgestaan, alsmede bij het verkennen van de mogelijkheden.
Daarnaast staat men een verplichte rol van de werkplaats voor bij interne vacatures. Pas als
deze niets oplevert kan extern geworven worden, aldus de respondent. Achteraf zal een
contract registratie moeten worden aangelegd en zal men met managementrapportages gaan
werken (schriftelijke ambtelijke reactie, d.d. 26 augustus 2021).
Er zal vermoedelijk een extra schijf tussen worden geschoven in de vorm van de afdeling HR,
aldus een respondent. Een andere respondent geeft in dit verband aan dat iedere mogelijke
opdracht eerst volgens een vast format wordt vormgegeven en wordt aangemeld bij “Friesland
Werkt”, een soort digitaal inkoopbureau. De meeste respondenten zien geen rol voor de
werkplaats, terwijl sommigen een verplichte rol voor de werkplaats aangeven. De respondenten
zijn wel bevreesd voor de extra bureaucratie die dit gaat opleveren en de extra kosten die dit
met zich mee graat brengen. Op de vraag hoe de controle op de naleving van het beleid
plaatsvindt, blijven de meeste respondenten het antwoord schuldig. In de presentatie wordt
verder melding gemaakt van de Fryske Flekspool, maar hier wordt door geen van de
respondenten naar gerefereerd. Volgens een enkele respondent bestaat de Flexpool per 1
januari 2018 niet meer en is dit Ontwikkelen geworden. Deze laatste term wordt niet herkend
door de overige respondenten.
Desgevraagd wordt ten aanzien van de rol van Friesland Werkt het volgende aangegeven:
“Friesland werkt heeft bij de meeste externe inhuur zelden een rol. De meeste inhuur gaat om
mensen met specialistische kennis. Bij Friesland werkt gaat het om een samenwerking van UWV
en Sociaal Domein die werkgevers en werknemers ondersteunen bij het vinden van werk. Vanuit
die samenwerking komen wel mensen die onder het banenplan vallen. Vooral door de
samenwerking met Empatec hebben we direct en indirect veel ‘banenplanners’ aan het werk.
Dit is vaak een kwestie van maatwerk. Een persoon dient zich aan en daar zoeken we binnen
de organisatie een geschikte plek bij. Dit is vaak complex qua werkinhoud maar ook qua
regelgeving en financiële aspecten. Er zijn daarnaast nauwe afspraken met het Sociaal Domein
over het koppelen van personen uit de ‘kaartenbak’ en vacatures bij de gemeente. Dit leidt
regelmatig tot geslaagde benoemingen, dan wel speciale afspraken zoals proefplaatsingen of
werkervaringsplaatsen” (schriftelijke ambtelijke reactie, 26 augustus 2021).
Desgevraagd wordt gesteld, dat de rol van de afdeling HR en Friesland Werkt verder is
uitgewerkt in het werving- en selectiebeleid. Het volgende schema wordt hierop verstrekt:
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Het bovenstaande schema laat zien, dat kennelijk ook klussen zonder budget vergeven kunnen
worden. Daarnaast maakt het schema de rol van de HR adviseur en de Werkplaats duidelijk. De
adviseur is van het begin af aan betrokken bij iedere vorm van werving en selectie en dus bij
de
inhuur
van
externen.
Werkplaats
beheert
het
overzicht
van
interne
(herplaatsings)kandidaten en mogelijke interne kandidaten voor klussen.
Nadat geen interne kandidaten beschikbaar zijn, wordt de vacature geplaatst op de “werkenbijsite”. Als dat niets oplevert, kan de externe procedure gestart worden. Dit wekt de indruk dat
de “werkenbij-site” geen externe site is, aangezien in deze fase de externe procedure nog niet
is gestart. Niet duidelijk is wat de status van dit schema is. Ook ontbreekt Friesland Werkt in
het schema en is niet duidelijk wanneer Sudwest Werkt nu moet worden ingeschakeld (gelet op
het vraagteken in het schema).
Desgevraagd wordt hier aangegeven, dat het schema niet helemaal correct is. Op de plaats
waar nu de “werkbij-site” wordt ingeschakeld, bedoelt men de Werkplaats.
De werkwijze wordt als volgt toegelicht: “Als er geen herplaatsingskandidaat is die past op de
functie, wordt de vacature geplaatst op de WERKplaats. Als dat niets oplevert, kan de externe
procedure gestart worden. Deze begint met een uitvraag bij “Súdwest Werkt door”. Dit zijn
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personen die een bijstandsuitkering ontvangen in Súdwest-Fryslân. Mocht ook daar geen
geschikte kandidaat beschikbaar zijn, dan start de externe procedure. Deze wordt in een apart
schema uitgewerkt (is nog niet klaar op het moment van schrijven van dit bericht).
De WERKplaats richt zich op de mobiliteit van de medewerkers van SWF. Dit kan echter ook
leiden tot een functie buiten SWF. Door het netwerk dat de WERKplaats opbouwt, kan het ook
zijn dat de WERKplaats kandidaten aandraagt uit het netwerk voor functies binnen SWF.
De WERKplaats ondersteunt de managers en hr-adviseurs bij het zoeken van interne kandidaten.
Zodra deze er niet zijn, krijgt “Súdwest werkt door” een seintje (van de HR-adviseur). Als dat
niets oplevert, zorgt de HR-adviseur dat de vacature extern geplaatst wordt. De WERKplaats
ondersteunt in het inzichtelijk maken en op elkaar afstemmen van de processen. De
vacaturepagina op intranet heet ook WERKplaats, maar we hebben daar dus een heel proces
achter zitten dat door de HR-adviseurs en ondersteuners wordt uitgevoerd.
Als een kandidaat liever buiten de deur kijkt, spreekt de WERKplaats haar netwerk aan van
externe partijen om te kijken of daar een detacheringsopdracht (bijvoorbeeld) te vinden is.
Als de WERKplaats door externe partijen benaderd wordt met kandidaten van die partijen, doen
wij het omgekeerde voor hen: de WERKplaats zoekt binnen SWF of er plek is voor zo’n kandidaat
uit het netwerk. Gaat vaak om tijdelijke klussen. Reguliere vacatures gaan gewoon via het
vastgestelde beleid: iedereen krijgt dezelfde kans via het solliciteren en vervolgens op gesprek
komen etc.
Werkenbij heeft een interne en een externe versie. Intern gebruiken we straks de interne versie
(dus alleen voor eigen medewerkers). Als de vacature naar buiten mag, wordt het vakje
“internet” aangevinkt en dan verschijnt hij op de vacaturepagina onder onze website (is dus
nog in aanbouw). We publiceren nu direct op Werken in Friesland. Bedoeling is om straks op de
eigen site te publiceren en op Werken in Friesland te verwijzen naar onze pagina.
Vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden over Súdwest Werkt: “Súdwest Werkt Door” is
het vervolg op “Súdwest Werkt”. Afspraak is dat “Súdwest Werkt Door” 24 uur krijgt om met
kandidaten te komen voordat de vacature extern geplaatst wordt. Dit is een realistische
periode, want zodra vacatures op de WERKplaats staan, kan “Súdwest Werkt Door” achter de
schermen al kijken of er geschikte kandidaten zijn” (ambtelijke reactie, 30 augustus 2021).
Rest nog de vraag hoe Friesland Werkt zich nu verhoudt tot Súdwest Werkt Door. Deze vraag is
ambtelijk uitgezet en hierop wordt als volgt gereageerd: “Fryslan Werkt! Is een
samenwerkingsorganisatie tussen het UWV, alle Fryske gemeenten en Pastiel. Het doel is om
gezamenlijk te verbinden, arrangementen op te zetten & inspiratietours te regelen. Er is veel
subsidie vanuit Den Haag beschikbaar via deze club
Súdwest Werkt Door! Is een werknaam, een project. Het zijn de participatiecollega’s van onze
gebiedsteams die doorwerken om het hele klantenbestand te screenen. Zodat we op
hoofdlijnen weten welke klanten er in ons bestand zitten en wat het arbeidspotentieel is. Als
het arbeidspotentieel van een bijstandsgerechtigde Kansrijk is dan wordt deze klant
doorgespeeld aan het accountteam sociaal domein. Onze opdracht is om deze klanten te
matchen met werk of een opleiding. Het kan zijn dat we verbinden met Fryslân werkt als het
gaat om een arrangement, het kan ook zijn dat we binnen ons eigen organisatie een
arrangement bouwen. Dat is aan ons” (ambtelijke reactie).
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Dit wekt de indruk dat het accountteam sociaal domein als een schakel fungeert tussen Sudwest
werk door en Fryslan werkt. Hierop wordt als volgt gereageerd: “Nee, niet persé. GT
(gebiedsteam, red.) medewerkers kunnen zelf ook rechtstreeks contact zoeken met Fryslân
Werkt”.
Tevens is de vraag gesteld in hoeverre men bij het zoeken naar externe krachten verplicht is
om Súdwest Werkt Door of Fryslan Werkt in te schakelen. Deze vraag wordt als volgt
beantwoord: “Fryslân Werkt! heeft geen “kaartenbak”. Managers moeten het accountteam
inschakelen wanneer de interne sollicitatietermijn voorbij is. Dan heeft het accountteam
sociaal domein 24 uur de tijd om een klant uit de “kaartenbak” te vinden” (ambtelijke reactie,
2 september 2021).

3.3 Hoe verloopt het inhuren van derden in de praktijk?
Aan de hand van de interviews kan het volgende beeld worden geschetst met betrekking tot
inhuur in de gemeentelijke praktijk. In beginsel kunnen teammanagers zelf besluiten of er
wordt ingehuurd, maar in de meeste gevallen wordt ieder besluit besproken en genomen in de
managementteams van de ketens. Dit geldt overigens niet voor alle managementteams.
Voorafgaand wordt wel altijd advies ingewonnen van de afdeling HR en de afdeling Financiën.
De afdeling HR beziet dan of elders in de organisatie capaciteit over is die mogelijkerwijs kan
worden ingezet om de taak op te pakken. Ook ondersteunt de afdeling HR in de
procesbegeleiding en op verzoek in de selectie.
Er wordt zo veel mogelijk over de grenzen van de eigen teams heen gekeken, zo geven de
respondenten aan. Aan de andere kant wordt tevens aangegeven, dat de gemeente hier ook
actiever mee om zou kunnen gaan. Weer anderen geven aan, dat de inzet van eigen ambtenaren
soms problematisch is. Er wordt toch vaak specifieke kennis gevraagd die collega’s niet hebben.
Soms duurt het maanden voordat een collega dan goed in de materie thuis is en dan loopt het
project al bijna ten einde, zo geven de respondenten aan in dit verband. Daarnaast opteren
ambtenaren in vaste dient niet snel voor een tijdelijke klus binnen een ander team, als daarmee
hun vaste aanstelling gevaar dreigt te lopen.
Het team inkoop wordt niet vaak voor inhuur ingeschakeld. Sommige ketens werken met
overzichten waarin zowel de formatie als het budgetverloop staan aangegeven. Deze
overzichten worden besproken in de managementteams van zo’n keten en worden ook gebruikt
als controle-instrument: op basis van deze overzichten kan namelijk gecontroleerd worden of
iedere inhuur daadwerkelijk is besproken in het betreffende managementteam. Deze
werkwijze is echter nog niet gemeentebreed doorgevoerd. Aangegeven wordt dat enkel een
formatief overzicht onvoldoende is: je kan immers formatief in de pas lopen, maar budgettair
overschrijden, doordat teveel wordt ingehuurd, zo wordt aangegeven. Eén keten heeft op basis
van deze overzichten een analyse gemaakt van de reden van inhuur en heeft vervolgens de
inhuur kunnen reduceren, zo stelt een respondent.
In sommige gevallen wordt met een flexibele schil gewerkt. Het moet dan wel gaan om
medewerkers die ongeveer hetzelfde functieprofiel en hetzelfde takenpakket hebben. De
gebiedsteams vormen hier een goed voorbeeld van. In beginsel heeft iedere medewerker zijn
eigen gebied, maar 10 medewerkers (10% van het totaal) hebben geen eigen gebied en vormen
een flexibele schil. Zij hebben een vaste aanstelling en kunnen op ieder gebied worden ingezet.
In het verleden werd hiervoor ingehuurd, maar het is veel voordeliger om deze flexibele schil
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aan te houden: het budget zou toereikend zijn voor vijf ingehuurde krachten, terwijl nu tien
vaste medewerkers kunnen worden ingezet op deze manier. Een dergelijke flexibele schil is
structureel en is dan ook bedoeld voor structureel werk en niet zozeer voor incidentele pieken.

3.4 Hoe heeft de inhuur zich vanaf 2017 financieel ontwikkeld en hoe verhoudt
deze ontwikkeling zich tot de vastgestelde begroting?
Op basis van de jaarrekeningen, kan het volgende beeld worden geschetst 4:

Rekening 2017
Inhuur

Rekening 2018

Rekening 2019

Rekening 2020

10.688.411

9.697.767

10.762.274

8.532.000

805.000

699.000

640.000

837.000

Salarissen

49.166.000

53.861.000

56.933.000

59.494.000

Totaal

59.049.411

62.859.767

67.055.274

67.189.000

18,10%

15,43%

16,05%

12,70%

Detacheringen
(vergoeding)

Percentage
inhuur

Inhuur
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2017

2018

2019

2020

Afgezet tegen de begroting, ontstaat het volgende beeld:

4

Dit overzicht is exclusief de inkomsten uit ZW/WAZO uitkeringen en loonkostensubsidie eigen personeel
die ook in het staatje van de jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn opgenomen en de totale uitgaven aan
salarissen en inhuur verlagen.
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Realisatie versus begroting
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10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
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2018

2019

Inhuur op rekeningbasis

2020

Inhuur op begrotingsbasis

Ogenschijnlijk sluit de realisatie in 2020 goed aan op de begroting 2020. Als echter naar de
primitieve begroting wordt gekeken, zoals deze in november 2019 door de raad is vastgesteld,
ontstaat het volgende beeld:
Primitieve begroting 2020
Inhuur

4.832.000 (8%)

Begroting 2020

Rekening 2020

8.819.000

8.532.000

Detachering

662.000

837.000

Salarislasten

60.186.000

59.494.000

68.343.000

67.189.000

60.400.000 (p. 75)

Hieruit kan worden opgemaakt, dat in eerste instantie het totaal aan personele lasten lager
was geraamd als naar de normering wordt gekeken. In de primitieve begroting 2020 wordt de
inhuur geraamd op 8% (programmabegroting 2020, p. 108). Dit zou neerkomen op € 4.832.000.
Vanuit dat perspectief is een realisatie van € 8.532.000 hoog.
Dit fenomeen deed zich in 2019 ook al voor:
Primitieve begroting 2019

Inhuur

Rekening 2019

10.089.000

10.762.000

Detachering

367.000

640.000

Salarislasten

57.089.000

56.933.000

66.859.000

67.055.274

Totaal

3.500.000 (6%)

Gewijzigde
begroting 2019

58.300.000 (p. 75)

Als de inhuur wordt uitgesplitst naar de diverse onderdelen, ontstaat het volgende beeld.
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Keten (2017)

Bedrag

Totaal Bedrijfsvoering

717.824

Totaal Klantencontacten

604.077

Totaal Omgeving

1.238.784

Totaal Ontwikkelen

156.183

Totaal Openbare Ruimte

2.557.594

Totaal Sociaal Domein

5.413.950

Totaal inhuur 2017

Keten (2018)

10.688.411

Bedrag

Totaal Bedrijfsvoering

945.049

Totaal Klantencontacten

618.927

Totaal Omgeving

856.971

Totaal Ontwikkelen

275.294

Totaal Openbare Ruimte

2.925.720

Totaal Sociaal Domein

4.075.807

Totaal inhuur 2018

9.697.767

Keten (2019)

Bedrag

Totaal Bedrijfsvoering

1.475.095

Totaal Klantencontacten

800.665

Totaal Omgeving

1.056.216

Totaal Ontwikkelen

150.284

Totaal Openbare Ruimte

2.679.626

Totaal Sociaal Domein

4.460.335

Transitorisch
Totaal inhuur 2019

Keten (t.m. augustus 2020)

140.053
10.762.274

Bedrag

Totaal Bedrijfsvoering

670.032

Totaal Klantencontacten

474.169

Totaal Omgeving

1.127.839

Totaal Openbare Ruimte

1.614.771
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Totaal Sociaal Domein

1.972.321

Totaal inhuur t/m boekingsperiode augustus 2020

5.859.132

(Interne opstelling, SWF)
In historisch perspectief levert dit dan het volgende beeld op:
2017

2018

2019

2020
geëxtrapoleerd

Totaal
Bedrijfsvoering

717.824

945.049

1.475.095

1.005.048

Totaal
Klantencontacten

604.077

618.927

800.665

711.253

1.238.784

856.971

1.056.216

1.691.759

Totaal Openbare
Ruimte

2.557.594

2.925.720

2.679.626

2.422.156

Totaal Sociaal
Domein

5.413.950

4.075.807

4.460.335

2.958.482

156.183

275.294

150.284

Totaal Omgeving

Totaal Ontwikkelen
Transitorisch

10.688.411

9.697.767

140.053

-

10.762.274

8.788.698

Uit de bovenstaande tabel is op te maken, dat met name binnen het sociaal domein de inhuur
in 2020 sterk is afgenomen. Daarbij zij opgemerkt, dat het hier een inschatting betreft. Ten
tijde van dit onderzoek waren de definitieve data van de inhuur per onderdeel voor 2020 nog
niet bekend. Aan de andere kant ligt de extrapolatie vrij dicht aan tegen de totale omvang van
de inhuur, zoals gepresenteerd in de jaarrekening (€ 8.532.000).
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Ontwikkeling inhuur externen
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De redenen om tot inhuur over te gaan zijn divers, maar over het algemeen wordt ingehuurd
bij “ziek en piek”, aldus de respons. Zo was tijdens de coronaperiode sprake van een golf van
vergunningaanvragen en deze piek wordt dan opgevangen door in te huren. Daarnaast is de
arbeidsmarkt zeer overspannen en dit gold tevens voor het jaar 2020. Het is dan lastig om goede
kandidaten te krijgen, zeker voor specialistische functies. Dit geldt gemeentebreed en deze
reden is niet specifiek gerelateerd aan een bepaalde keten. Men probeert overigens vaste taken
zo veel mogelijk in te vullen met vast personeel. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook werkt
dit de continuïteit in de hand, aldus de respons in dit verband. Een andere reden is, dat vanaf
2020 geen sprake meer is van een ambtelijke aanstelling. Dit heeft tot gevolg, dat waar vroeger
de opzegtermijn drie maanden was, er nu een opzegtermijn geldt van één maand. Dit maakt
het praktisch onmogelijk om de vacature die ontstaat bij vertrek tijdig te vervullen, zodat
noodgedwongen wordt omgezien naar inhuur. Verleden jaar kwam men ook wel “luxe inhuur”
tegen en deze is inmiddels gereduceerd, aldus de respons. Bij beleidsmatige functies waarbij
sprake is van veel externe contacten wordt inhuur soms langere tijd aangehouden omdat het
uit relationeel oogpunt niet raadzaam is teveel en te snel te wisselen.
Ook in de verstrekte overzichten worden verschillende redenen voor de inhuur van externen
aangegeven. Zo wordt soms ingehuurd in verband met de implementatie van een nieuw
systeem. Ook wordt vrij veel ingehuurd om een seizoenspiek op te vangen. De meest
voorkomende reden is echter “vervanging/versterking team”. Deze omschrijving maakt niet
duidelijk of het dan gaat om een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit, het invullen van een
tijdelijke ruimte (bij uitstroom of ziekteverzuim) of beide.
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Het volgende overzicht relateert de motivatie voor inhuur aan de bedragen, waarbij zij gesteld
dat niet voor iedere inhuur een motivatie is opgegeven:

2020

in euro

in %

1.559.656

36%

Implementatie nieuw HR systeem

68.230

2%

Interim HR / organisatie adviseur

99.124

2%

DataFryslân medewerkers

53.361

1%

Inhuurkrachten belastingen

136.675

3%

Klantcontact flexibele inhuur

268.372

6%

1.344.960

31%

770.913

18%

4.301.292

100%

Vervanging / versterking team

Seizoenskrachten
Buurt - en sportcoaches

2019
Vervanging / versterking team

17%
1.278.168

Schoonmaak medewerkers

1%
45.021

Tijdelijke HR adviseurs

241.961

3%

DataFryslân medewerkers

118.479

2%

Tijdelijke klantcontact medewerkers

524.592

7%

BOA pool

109.087

1%

2.231.727

30%

Inhuurkrachten administratie

229.124

3%

Interim beleidsmedewerkers

188.638

3%

Buurt- en sportcoaches

825.143

11%

1.538.717

21%

124.612

2%

7.455.269

100%

Seizoenskrachten

Tijdelijke medewerkers gebiedsteam
Detacheringsmedewerker

In beide jaren wordt relatief vrij vaak “vervanging/versterking team” aangegeven, hetgeen een
wat cryptische omschrijving is, zoals boven is opgemerkt. Ook wordt vrij vaak ingehuurd voor
seizoenswerk. Het betreft hier groenonderhoud en schoonmaakwerkzaamheden, maar ook
seizoenswerk bij bruggen en havens.
De gemeente zelf geeft een aantal motieven aan om tot inhuur over te gaan. Zo wordt in de
beantwoording van raadsvragen het volgende gesteld:
Voorbeelden van tijdelijke aard zijn:
•

ondersteuning bij het optimaliseren van processen, zoals zaakgericht werken;
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•
•

bijzondere extra werkzaamheden zoals vergunningverlening rondom het
windmolenpark bij de Afsluitdijk en de bijbehorende kabelverbinding naar Oudehaske;
seizoen werkzaamheden zoals brug- en sluisbediening en groenonderhoud.

Voorbeelden van gekozen samenwerkingsconstructie:
•
•

samenwerkingsinspanningen zoals Data Fryslân waarbij vaste medewerkers van onze
partners via ons gedetacheerd worden bij Data Fryslân;
samenwerking buurtsportcoaches waarbij de buurtsportcoaches in vaste dienst zijn bij
Sport Fryslân en worden ingehuurd door SWF.

Voorbeelden van inhuur van specialistische aard:
•

door krapte in sommige functies moeten we soms externen inhuren (zoals ICTspecialisten, juristen, interim managers, planologen, enz.).

Voorbeeld van werkzaamheden die door éénmalige subsidiëring worden gefinancierd:
•

Door ESF subsidies gefinancierde projecten (beantwoording raadsvragen, 28 augustus
2020).

Om nog meer inzicht te verkrijgen in de motivatie voor inhuur is een vragenlijst uitgezet onder
de afdelingshoofden. De volgende vragen zijn hierbij gesteld:
•
•
•
•
•

Hoeveel externe krachten heeft u in 2020 ingehuurd?
Wat is ongeveer de gemiddelde periode (in maanden per ingehuurde kracht) dat deze
krachten in 2020 zijn ingehuurd?
Welke werkzaamheden betrof dit over het algemeen?
Worden contracten wel eens verlengd in de zin dat u dezelfde kracht meer dan één
keer inhuurt?
Kunt u aangeven welke motivering bij de inhuur bij u van toepassing was in 2020 (u mag
ook meerdere motiveringen aangeven)?

Motivering

1 = niet van toepassing,
5 = zeer veel van
toepassing.

Toelichting

Vervanging ziekteverzuim.
Overbrugging vacante positie.
Piekwerkzaamheden in verband
met seizoenen.
Piekwerkzaamheden in
reguliere processen.
Krapte op de arbeidsmarkt.
Tijdelijke project- of
programmawerkzaamheden.
Leiding of interimmanagement.
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Anders, namelijk:

Hoe heeft u de inhuur gefinancierd (bijvoorbeeld ruimte binnen uw kostenplaats, externe
financiering, regulier budget, etc.)?
Van welke afdeling bent u manager?
De respons levert het volgende inzicht op:
Respons over 2020
Totaal aantal externen

228

Gemiddeld aantal maanden

8,7

Reden inhuur

Aantal

Percentage

Ziekte vervanging

50

12%

Overbrugging vacature

75

18%

Piek seizoen

34

8%

Piek regulier

76

18%

Krapte arbeidsmarkt

46

11%

Tijdelijk project of programma

80

19%

Leiding of interimmanagement

14

3%

Anders

40

10%

De werkzaamheden waarvoor wordt ingehuurd zijn zeer gevarieerd. Men kan dan denken aan
werkzaamheden op het gebied van secretariaat, bestuursadvies, agile werken, communicatie,
maar ook ondersteuning van verkiezingen, toezicht, juridische zaken, digitalisering,
schulddienstverlening, archief, catering, etc.
In totaal worden in 2020 228 krachten ingehuurd met een gemiddelde contracttijd van 8,7
maanden. Men huurt in om ziekteverzuim op te vangen, of om vacatures te overbruggen, maar
ook om reguliere piekwerkzaamheden op te vangen of voor het uitvoeren van tijdelijke
projecten of programma’s. Ook krapte op de arbeidsmarkt wordt genoemd als reden. Bij de
categorie “anders” kan men denken aan het inhuren van specialistische kennis of het uitvoeren
van bijzondere werkzaamheden, zoals de afhandeling van de TOZO.
In het gros van de gevallen (bij 21 van de 25 afdelingen die hierop antwoord hebben gegeven)
wordt de ingehuurde kracht verlengd.
De financiering kan als volgt worden weergegeven:
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Kosten bestuur

1

Personeelsbudget

1

Kostenplaats

9

Buiten budget

1

Gereserveerd budget en exterieure overeenkomst

1

Vacatureruimte

1

Projectfinanciering

8

Formatieruimte

1

Overhead

2

Inhuurbudget

1

Regulier budget

2

Geraamd budget

1

TOZO gelden

2

Ketengelden

2

De financiering van externe inhuur is divers. Zo wordt soms gebruikt gemaakt van
formatieruimte, soms van een regulier budget of een inhuur budget. Dekking vanuit de
kostenplaats of projectfinanciering komt het meest voor. Niet valt uit te sluiten overigens, dat
sommige categorieën elkaar overlappen. Zo zou met inhuurbudget, personeelsbudget en
formatieruimte wel eens hetzelfde bedoeld kunnen worden. Een en ander is een gevolg van het
feit, dat respondenten hun eigen titel aan de financiering mochten geven.
Het percentage externe inhuur ligt in SWF in 2019 iets lager dan het landelijk gemiddelde:

(Personeelsmonitor SWF, 2019)
Naast zuivere inhuur heeft de gemeente tevens een aantal tijdelijke contracten afgesloten. In
reactie op gestelde raadsvragen, presenteert de gemeente het volgende overzicht:
“Hieronder het aantal mensen (en FTE) waar we een tijdelijk contract mee hebben en het
percentage daarvan van het totaal aantal formatieplaatsen.
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Aantal vast

FTE vast

Aantal
tijdelijk

FTE
tijdelijk

Totaal

Totaal
FTE

%
Tijdelijk

2019

874

780,97

58

49,38

932

830,35

5,95

2020

915

806,24

59

48,84

974

855,08

5,71

Deze tijdelijke medewerkers tellen niet mee als externe inhuur. Voor 2019 geldt dat zij een
tijdelijke ambtelijke aanstelling hadden. Vanaf 1-1-2020 gaat het om tijdelijke
arbeidsovereenkomsten”.
(Bijlage bij raadsvragen over externe inhuur)

3.5 Hoe vindt gemeentebreed de financiële en procedurele sturing op inhuur
plaats?
Het college stelt op het punt van beheersing het volgende: Binnen de kaders die gesteld zijn is
het management bevoegd om extern in te huren. Hieraan gaat vooraf – zoals reeds eerder
aangegeven – de afweging dat interne oplossingen geprefereerd worden. Tevens vindt op
organisatieniveau de integrale afweging plaats gelet op de mate waarin bepaalde
politiek/bestuurlijke ambities gerealiseerd moeten worden (beantwoording raadsvragen, 28
augustus 2020).
In beginsel vindt de huidige sturing op inhuur decentraal plaats en de budgethouders (veelal de
teammanager) zijn nadrukkelijk aan zet, zowel beleidsmatig als beheersmatig. Als het budget
ontoereikend is of als van de procedure moet worden afgeweken, dan is het wel de bedoeling
dat een verzoek wordt ingediend bij het directieteam (DT). Deze spelregels zijn
gecommuniceerd binnen de organisatie. Het DT maakt dan een afweging en uiteindelijk heeft
de gemeentesecretaris het mandaat om hier een besluit op te nemen. Gevoelige zaken met
betrekking tot inhuur worden daarbij ook met de betreffende portefeuillehouder kortgesloten.
Omdat budgettaire aangelegenheden veelal in ketenverband worden opgelost, vervult de
directie geen zichtbare rol meer in de sturing op inhuur, aldus de respons. Er worden op dit
moment ook geen rapportages over inhuur aangeboden aan de directie. Wel vervult de directie
een rol waar het de communicatie betreft van de procedures, zo geven de respondenten aan.
Er is in augustus 2021 geen concernbreed beleid waar actief op gestuurd of op gecontroleerd
wordt, aldus de respons. De procedures met betrekking tot inhuur zijn nu nog niet formeel
vastgesteld en vormen geen onderdeel van het normenkader. Aangegeven wordt, dat het
nieuwe beleid met betrekking tot inhuur op korte termijn wordt voorgelegd en vastgesteld door
het college. Dit beleid is in juni 2021 al besproken en overeengekomen in het DT plus in de
vorm van de bovenbeschreven presentatie.
De gemeente kent wel een gecoördineerde centrale inkoop functie, maar het inschakelen van
deze inkoop functie is niet verplicht. Wel valt te constateren dat de inkoop functie steeds vaker
wordt ingeschakeld.
Ook vindt geen separate controle plaats op het volgen van de inhuurprocedures. Dit was in het
verleden wel het geval (in de vorm van audits), maar op dit moment schiet de ambtelijke
capaciteit hiervoor te kort. Wel wordt in het kader van de rechtmatigheidscontrole toegezien
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op het naleven van de Europese aanbestedingsregels en hier wordt ook over gerapporteerd,
zelfs in de bestuursrapportage. Aangezien de inhuurprocedures geen onderdeel uitmaken van
het normenkader, vormen zij ook geen object voor de interne controle die (ook los van de
aanbestedingsregels) door de gemeente wordt uitgevoerd. Met betrekking tot inhuur zijn de
spelregels, zoals vermeld, wel gecommuniceerd en is bijvoorbeeld bekend dat de gemeente
met twee vaste aanbieders werkt voor de inhuur op de wat lagere schalen (Driessen en AB). De
budgethouders zijn hier aan gebonden, maar hier vindt dus geen specifieke controle op plaats.
Men gaat ervan uit, dat budgethouders zich aan de spelregels houden. Een en ander heeft tot
gevolg dat als wordt afgeweken van de spelregels, maar als men binnen de Europese
aanbestedingsregels of overige normen blijft, dit niet wordt opgemerkt tijdens een
rechtmatigheidscontrole (die ziet immers toe op de naleving van de aanbesteding of op andere
onderdelen van het normenkader). Budgetoverschrijdingen vallen uiteraard wel op tijdens de
jaarrekeningcontrole en als men grote opdrachten verstrekt buiten de twee vaste aanbieders
om, dan zullen deze twee partijen richting de gemeente wel een signaal afgeven, zo is de
verwachting. Ook kan het voorkomen dat men tijdens een rechtmatigheidscontrole op
aanbesteding signaleert dat een grote opdracht is verstrekt aan een derde en dat wordt
afgeweken van de spelregels op het gebied van inhuur. Dan wordt eveneens een signaal
afgegeven richting de budgethouder en de directie.
In de praktijk werkt dit naar behoren. Wel bestaat de indruk dat niet iedere budgethouder even
doordacht omgaat met inhuur. Soms wordt vrij makkelijk verlengd, worden opdrachten via de
mail verstrekt, worden de inkoopvoorwaarden van de gemeente vergeten, etc. Dit hangt dan
veelal samen met onwetendheid. De accountant heeft hierop geadviseerd om de centrale
sturing op inkoop te versterken, maar dit verhoudt zich minder goed tot de
managementfilosofie waarbij verantwoordelijkheden nu juist decentraal zijn belegd, aldus de
directie.
Op basis van een interne presentatie die op 2 april 2021 wordt verzorgd, is op te maken dat de
gemeente aanstuurt op minder externe inhuur, meer centraal overzicht en een betere
handhaving van het inkoopbeleid. Ook in deze presentatie wordt het belang onderstreept om
zoveel mogelijk vacatures intern op te vullen. Externe inhuur kan plaatsvinden bij
piekwerkzaamheden, ziekteverzuim of bij specifieke situaties. In dat geval zal altijd een
bewuste motivering moeten worden gegeven. Op het gebied van sturing staat de gemeente
centrale coördinatie, registratie en monitoring voor (Interne presentatie, SWF, 2 april 2021).
In juni 2021 wordt een nieuwe visie op externe inhuur intern gepresenteerd. Men heeft
behoefte aan meer grip op de uitgaven, een centraal inzicht in inhuur en men poogt tevens
overschrijding van aanbestedingsnormen te voorkomen. Aan de andere kant ziet de organisatie
zich gesteld voor een aantal bestuurlijke opgaven en is tevens duurzame inzetbaarheid nodig,
aldus de presentatie van de visie. Als uitgangspunten hanteert men, dat men een aanvulling
beoogt op krachtige professionals in een krachtige organisatie, terwijl men tevens de balans
tussen centrale afspraken en decentrale slagvaardigheid beoogt. De voorwaarden die men stelt
zijn samengevat, dat geen oplossingen voorhanden zijn binnen een team, een keten of een
organisatieonderdeel. Tevens dient afstemming plaats te vinden met HR-adviseurs en het
keten-MT. Uiteraard zal budget beschikbaar moeten zijn en zal de inhuur in overeenstemming
dienen te zijn met het formatieplan en het inkoopbeleid. Ingehuurd kan worden bij piekwerkzaamheden, waarbij sprake is van tijdelijk meerwerk of tijdelijk minder personeel door
verloop, bij ziekteverzuim en bij specifieke werkzaamheden. Het betreft dan specialisme dat
tijdelijk nodig is om (bestuurlijke) opgaven uit te kunnen voeren. Op het gebied van beheersing
dient aansluiting gevonden te worden bij de richtlijn Werving & Selectie en dient het
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inhuurproces gestroomlijnd te worden. Ook zal de rapportage hierover ingeregeld dienen te
worden binnen de MARAP cyclus. Men beoogt tevens de externe inhuur terug te dringen door
detachering via het netwerk uit te breiden, zowel regionaal als nationaal. Een respondent vult
hierop aan door te stellen dat tevens een contract registratie zal worden vormgegeven, maar
deze komt in de presentatie niet verder terug.

3.6 Op welke wijze legt het college verantwoording af over de realisatie van de
inhuur van derden?
Om deze vraag te beantwoorden zal chronologisch een weergave worden gegeven van de
informatie die de raad is aangeboden met betrekking tot inhuur en de discussies die hierover
gevoerd zijn.
De programmabegroting 2019, die op 12 november 2018 wordt behandeld in de raad, vermeldt
een norm van 6% voor inhuur (programmabegroting 2019, p. 106). De totale loonsom wordt
geraamd op € 58,3 (programmabegroting 2019, p. 75), zodat de norm voor inhuur uitkomt op €
3.498.000.
In de commissie Bestuur en Financiën, d.d. 20 mei 2019 wordt n.a.v. agendapunt 12,
Bestuursrapportage januari-februari-maart 2019, toegezegd na te gaan of er sprake is van een
toezegging aangaande de monitoring van de externe inhuur (indicator van 6% externe inhuur
(blz. 106 Begroting 2019) en dit via de Berap inzichtelijk te maken (Toezeggingen/acties
raadscommissie Bestjoer en Finânsjes tot en met 20 mei 2019).
De begroting 2020, die in november 2019 wordt besproken in de raad, vermeldt met betrekking
tot inhuur het volgende: “Door interne verschuivingen moeten we tot een optimale inzet van
beleidscapaciteit komen, waardoor we de externe inhuur kunnen beperken. Als gevolg daarvan
kunnen we besparen op externe inhuurkosten. Dit betekent wel dat we moeten investeren in
mobiliteit van het eigen personeel met een flexibele pool van medewerkers die kan
meebewegen op de vraag. Voor deze doorontwikkeling van de organisatie zijn in de periode
2020-2021 aanvullende (incidentele) transformatiemiddelen benodigd” (programmabegroting
2020, p. 40). De begroting vervolgt: “We gaan echter een volgende organisatiefase in naar meer
sturing op kwaliteit en resultaat, vanuit een visie op Continu Verbeteren. Hierin wordt vanuit
klant/resultaat denken gestuurd op kwaliteit van zowel proces als inhoud, verkorten van
doorlooptijden en verlaging van kosten. Daardoor creëren we ook een lagere
capaciteitsbehoefte aan structurele formatie en inhuur” (programmabegroting 2020, p. 75).
Op 28 mei 2020 wordt de eerste bestuursrapportage 2020 geagendeerd en besproken in de raad.
Het betreft de periode januari tot en met maart 2020. Op het gebied van inhuur wordt het
volgende in deze rapportage gesteld: “Stand van zaken (per 27 maart 2020): Continue
verbeteren wordt organisatie breed opgepakt via meerdere sporen die inmiddels in gang zijn
gezet. De taakstelling voor 2020 ligt op schema met structurele uitwerking naar de volgende
jaarschijven, vanaf de volgende Berap wordt dit ook zichtbaar in het financiële overzicht. Het
gaat onder andere om een betere sturing op inzet medewerkers, verlaging structurele inhuur
en afstemming personele capaciteit op de ambities. Qua processen worden verbeteringen
gerealiseerd door anders te organiseren, het intensiveren van automatisering en meer focus op
het leanen van processen om kwaliteit te verhogen en doorlooptijden te verlagen” (eerste
bestuursrapportage 2020, p. 14). Een en ander wordt niet financieel toegelicht en ook de
begroting wordt op dit punt niet gewijzigd. Onder voorgestelde begrotingswijzigingen wordt
het volgende vermeld: “a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels
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incidenteel/deels structureel). Dit betreft diverse interne overboekingen, met name
betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte
resultaat. Wel vinden verschuivingen plaats tussen de programma’s, vandaar dat we deze
wijzigingen hier opnemen” (eerste bestuursrapportage 2020, p. 32).
Op 1 juli 2020 wordt de tweede bestuursrapportage 2020 besproken in de raad. Het betreft hier
de rapportage over de maand april 2020. Met betrekking tot inhuur vermeldt deze rapportage
dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan te opzichte van de vorige rapportage (tweede
bestuursrapportage 2020, p. 15). Onder voorgestelde begrotingswijzigingen wordt eenzelfde
passage opgenomen als in de eerste bestuursrapportage (tweede bestuursrapportage 2020, p.
33).
De jaarrekening 2019, die op 2 juli 2020 wordt behandeld, vermeldt het volgende overzicht:

(jaarrekening 2019, p. 48).
In de aanloop naar de behandeling van de jaarrekening 2019 worden schriftelijke vragen gesteld
door een fractie met betrekking tot inhuur: “Graag ontvang ik een overzicht van alle externe
partijen en organisaties en de bedragen die zij in rekening brengen welke resulteren in de post
inhuur van 10.762.000 euro”. Dit overzicht wordt verstrekt, waaruit valt op te maken welke
crediteur voor welk bedrag heeft gefactureerd (beantwoording technische vragen, 2 juli 2020).
In dit verband is ook de discussie die in de raad op 2 juli 2020 wordt gevoerd bij de behandeling
van de jaarrekening 2019 de moeite van het vermelden waard. Door diverse fracties wordt
aandacht gevraagd voor de inhuur en wordt het college verzocht om hier een vinger aan de
polst te houden. Het college antwoordt hierop dat de hoge inhuur mede verklaard kan worden
door de inzet die via Empatec loopt. Dit blijft evenwel een punt van aandacht, aldus het
college. In beginsel wordt ingehuurd op het moment dat een noodzaak, een acute vraag bestaat
en dan wordt in eerste instantie op Fries niveau ingehuurd. Het gaat om inhuren op optimaal
niveau, aldus het college. Het college neemt het signaal om de vinger aan de pols te houden,
uitermate serieus en beoogt een dalende lijn in te zetten met betrekking tot inhuur. Later in
deze discussie wordt gesteld door het college om op het gebied van inhuur zo open en
transparant mogelijk te zijn en het college stelt dat “u als raad maximaal wordt meegenomen”.
Een fractie verzoekt het college hierop om in de komende bestuursrapportage expliciet in te
gaan op inhuur (raadsvergadering, 2 juli 2020). In de tweede termijn wordt dit toegezegd door
het college, hoewel het college daarbij aangeeft dat bestuursrapportage steeds dikker wordt.
Op 28 augustus 2020 beantwoordt het college de schriftelijke vragen die door een fractie zijn
gesteld met betrekking tot de inhuur van derden. De betreffende fractie maakt zich zorgen
over het grote aantal externe krachten en flexwerkers dat de gemeente inhuurt: “De fractie
maakt zich opnieuw zorgen over het grote aantal externe krachten en flexwerkers dat de
gemeente Súdwest-Fryslân inhuurt. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt, dat van de totale
loonsom van de gemeente, ruim 16% uitgegeven wordt aan inhuurkrachten. Dit komt neer op
10,7 mln. euro. Bij de begroting was afgesproken dat de externe inhuur niet meer mocht zijn
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dan 6%. De 10,7 mln. euro betekent, dat er continue 140 formatieplaatsen worden bezet door
externen” (schriftelijke vraag fractie, beantwoording, d.d. 28 augustus 2020).
Het college presenteert in zijn beantwoording het volgende overzicht:

Onderdeel

Raming 2019

Werkelijk 2019

Resultaat

Salarissen

57.137.000

56.933.000

204.000

Inhuur

10.089.000

10.762.000

- 673.000

- 640.000

273.000

- 32.000

- 391.000

359.000

66.827.000

66.664.000

163.000

15%

16,2%

Vergoeding
detacheringen
Uitkering ZW/WAZO en
loonkostensubsidie
Loonsom

- 367.000

% Inhuur t.o.v. loonsom

(Beantwoording vragen fractie, 2020)
“Per 1 september zijn de werkelijke kosten € 5,8 mln (opgeschoond €3,7 mln). Op basis hiervan
verwachten wij de gemaakte afspraak in het kader van de ombuiging ‘Continu Verbeteren’ na
te kunnen komen” (beantwoording raadsvragen, 28 augustus 2020).
De reactie van het college vervolgt: “De overschrijding is per saldo 1,2%. Bij vaststelling van
de primitieve programmabegroting is 6% aan externe inhuur begroot. Gedurende het jaar wordt
bekeken welke activiteiten door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd, dan wel externe
inhuur benodigd is en kan men in de loop van het jaar vacatureruimte inzetten voor inhuur van
externen. Het percentage externe inhuur is daardoor hoger dan primitief begroot, doordat
vacatureruimte (tijdelijk) is ingevuld door externe inhuur. Beter is te vergelijken met de
waarde uit de Jaarrekening 2018 (waarde van 15,5), dit geeft een realistischer beeld.
Wij zijn overigens bezig om deze begrotingssystematiek in bredere zin te veranderen. Dit mede
om beter inzicht te geven in echte externe inhuur en andere constructies. Denk daarbij aan
zaken als de inzet van onze buurt- en sportcoaches en de regierol die we voor Data Fryslân
vervullen, of de jaarlijkse inhuur van seizoenskrachten voor onze bruggen, havens en
groenvoorziening. Deze worden nu meegerekend bij die € 10,7 miljoen. Als we dit bedrag van
deze posten opschonen blijft er € 7,6 miljoen over.
Het beperken van externe inhuur gebeurt vooral door van tevoren steeds scherp af te wegen
wat de interne mogelijkheden zijn om een tijdelijke personeelsvraag op te lossen. Inhuur maakt
onderdeel uit van de flexibele schil van de organisatie en bij vervanging als gevolg van ziekte.
Daarnaast vindt inhuur plaats bij werkzaamheden van specifieke of tijdelijke aard”
(beantwoording raadsvragen, 28 augustus 2020).
Het college vervolgt: “Wij zien onze organisatie niet als een vast geheel met daarnaast een
flexibele schil. Wij benaderen onze gehele organisatie als flexibel inzetbaar en hebben dan ook
geen aparte flexibele schil. Ons beleid is gericht op én duurzame inzetbaarheid én op het
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inzetten van de juiste kwaliteiten/competenties. Anno 2020 moeten organisaties in het geheel
flexibel zijn om snel in te kunnen springen op ontwikkelingen. Deze dynamiek (zoals in vraag 2
al genoemd) vereist flexibiliteit van medewerkers maar ook de noodzaak om extern in te blijven
huren” (beantwoording raadsvragen, 28 augustus 2020).
24 september 2020 staat de derde bestuursrapportage 2020 geagendeerd. Deze betreft de
maand mei 2020. Deze rapportage stelt dat ook in de maand mei zich geen wijzigingen hebben
voorgedaan.
22 oktober 2020 wordt dan de vierde bestuursrapportage 2020 in de raad besproken. Deze
rapportage gaat over de maanden juni en juli 2020. Ook deze laat geen wijzigingen zien. Wel
kan men op grond van deze rapportage opmaken, dat de budgetten voor personele lasten
opwaarts worden gewijzigd. Zo ontvangt de gemeente via de meicirculaire 2020 € 1,7 mln. aan
extra middelen (vierde bestuursrapportage 2020, p. 41). Meer dan een miljoen euro wordt
vervolgens ingezet voor taakmutaties en men zou de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat
hier ook extra personeel mee gemoeid is.
De programmabegroting 2021 formuleert het streven om inhuur verder terug te dringen: “In de
diverse ombuigingsvoorstellen op taken zit de mogelijkheid om te besparen op personeel (het
zgn. “tweede-orde-effect”, aanpassen van taken leidt tot het verminderen van formatie en
inhuur). Realisatie van de besparing zal geleidelijk gaan en is mede afhankelijk van
beleidsambities en daadwerkelijke keuzes daarin, vandaar de opbouw naar 2023”
(programmabegroting 2021, p. 84). In deze programmabegroting 2021 wordt de totale loonsom
geraamd op € 62,3 mln. (programmabegroting 2021, p. 87). De externe inhuur wordt
genormeerd op 9%, dus € 5.607.000 (programmabegroting 2021, p. 123).
Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 op 12 november 2020 wordt een amendement ingediend
met betrekking tot inhuur. “In 2019 bedroegen de salariskosten € 56.933.000,- en werd er €
10.762.000,- uitgegeven aan inhuur externen. De externe inhuur bedroeg daarmee 19% van de
salariskosten. Ook indien de gemeenteraad een budget voor inhuur stelt op € 8.000.0000,-, zit
de gemeente nog steeds ruimschoots boven de zogeheten Roemernorm. De Roemernorm
normeert de externe inhuur op 10% van de totale personeelsuitgaven” (amendement, fractie,
12 november 2020). Het amendement vervolgt: “Voorgesteld wordt het voorgenomen besluit
genoemd onder 1. aan te vullen met: Waarbij de inhuur van externen niet meer mag bedragen
dan € 8.000.000,-“ (amendement, fractie, 12 november 2020). Het college stelt dat de
organisatie volop in ontwikkeling is en voor forse ombuigingen staat. Het college stelt met
betrekking tot de Roemernorm dat deze geldt voor departementen en niet zozeer voor
gemeenten. Als de gemeente zich vergelijkt met andere gemeenten (personeelsmonitor, A+O
Fonds), dan doet de gemeente het niet slecht. Als streefnorm zou het college de Roemernorm
willen omarmen, maar vastklikken op een bepaald bedrag gaat het college te ver. Externe
inhuur dient zo veel mogelijk terug te dringen en daar wil het college zich voor inzetten, maar
een vergelijking met het A+O Fonds ligt meer voor de hand. Op deze laatste benchmark wil de
gemeente “aan de onderkant komen”. Hier worden vrij veel interrupties op gepleegd. Per saldo
houdt het college echter vast aan de benchmark van de personeelsmonitor van het A+O Fonds
en ontraadt het amendement. Het amendement wordt uiteindelijk met 12 stemmen voor en 25
stemmen tegen verworpen.
19 november 2020 ligt de vijfde bestuursrapportage 2020 op de raadstafel en deze gaat over
de maand augustus 2020. Deze rapportage vermeldt bij de inhoudelijke toelichting geen
wijzigingen (vijfde bestuursrapportage 2020, p. 15). In deze zelfde toelichting wordt echter
melding gemaakt van een geconstateerde onrechtmatigheid van € 114.000. Het gaat hier om
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inleningen waarbij de inhuurkracht aan een nieuwe opdracht begint. Mogelijk wordt de
aanbestedingsgrens hierdoor overschreden (vijfde bestuursrapportage 2020, p. 17). Vervolgens
wordt gesteld dat in de raad van 2 juli 2020 toegezegd is dat herkenbaar melding wordt gemaakt
van de stand van zaken inhuur personeel. Daarop wordt in deze vijfde bestuursrapportage een
overzicht van de inhuur gegeven tot en met augustus 2020:

Op basis van dit overzicht verwacht de gemeente dat de totale inhuur over 2020 vergelijkbaar
zal zijn met het totaal over 2019 (ongeveer € 11 miljoen). De vraag rijst in dit verband, in
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hoeverre deze inschatting zich verhoudt tot het oorspronkelijk geraamde bedrag van €
4.832.000.
De zesde bestuursrapportage wordt op 17 december 2020 besproken en betreft de maanden
september en oktober 2020. Ook hier start de rapportage met de eerder geciteerde passage:
“Stand van zaken (oktober 2020): Continu verbeteren is organisatie breed opgepakt via
meerdere sporen die inmiddels in gang zijn gezet. De taakstelling voor 2020 ligt op schema met
structurele uitwerking naar de volgende jaarschijven. Het gaat onder andere om een betere
sturing op inzet medewerkers, verlaging structurele inhuur en afstemming van personele
capaciteit op de ambities” (zesde bestuursrapportage 2020, p. 19). De onrechtmatigheid uit de
vijfde bestuursrapportage wordt ook in deze rapportage benoemd (zesde bestuursrapportage
2020, p. 20). Deze zesde bestuursrapportage voert het volgende overzicht op:
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De rapportage vervolgt: “In de vorige Berap was de inschatting dat de totale inhuur
vergelijkbaar zou zijn met het totaal over 2019 (ongeveer € 11 mln). Nu is de inschatting dat
de totale inhuursom over 2020 uitkomt op ongeveer € 9 miljoen. Dat is € 2 miljoen lager dan
over 2019” (zesde bestuursrapportage 2020, p 23).
De zevende en laatste bestuursrapportage 2020 wordt op 31 maart 2021 in de raad geagendeerd
en betreft de maanden november en december 2020. In de commissie Bestuur en Financiën,
d.d. 18 maart 2021, wordt deze zevende bestuursrapportage voorafgaand aan de raad
besproken. De meeste deelnemers zijn tevreden over deze rapportage, met name met
betrekking tot het positief geprognosticeerde resultaat. Over de staat van inhuur wordt niet
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expliciet meer gesproken. Wel maakt men zich zorgen over de aanbestedingen, waaronder ook
inhuur.
Deze zevende bestuursrapportage 2020 vermeldt het volgende met betrekking tot inhuur:
“Inhuur personeel: In de Bestuursrapportage september, oktober 2020 was de inschatting dat
de totale inhuursom over 2020 uitkomt op ongeveer € 9 miljoen. Dat is € 2 miljoen lager dan
over 2019. Deze verwachting is niet veranderd” (zevende bestuursrapportage 2020, p. 20). Dit
keer wordt geen overzicht toegevoegd. Verder in de rapportage wordt het volgende opgemerkt:
Taakstelling bedrijfsvoering: Tijdens de opstelling van de Programmabegroting 2021 is aan de
organisatie een taakstelling meegegeven om in 2020 een bedrag van € 500.000 minder uit te
geven aan bedrijfsvoering. Dit is gelukt. Ten opzichte van de begroting zijn er per saldo minder
kosten gemaakt voor salarissen, inhuur en overige bedrijfsvoeringslasten. Dit komt met name
door bewust om te gaan met het invullen van vacatures en door een verschuiving van relatief
dure inhuur naar goedkoper vast personeel” (zevende bestuursrapportage 2020, p. 38). Men
boekt hier een positief effect in van € 500.000 incidenteel. Conform de informatievoorziening
van februari 2021 (zie verder) bevat deze zevende bestuursrapportage geen overzicht meer van
inhuur.
Naar aanleiding van de zevende bestuursrapportage worden evenwel schriftelijke vragen
ingediend met betrekking tot de inhuur: “In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli zijn
toezeggingen gedaan omtrent het informeren van de raad over inhuur van personeel. In de
Berap van september is een overzicht gegeven van de totale inhuur tot en met boekingsdatum
26 oktober 2020. Nu ligt de Berap tot en met december 2020 voor. Wij wensen het overzicht
van inhuur uit de Berap van september met boekingsdatum van 26 oktober aangevuld met de
mutaties tot en met 31-12-2020” (schriftelijke vraag, fractie, Berap inhuur personeel, 31 maart
2021). Hierop wordt het volgende overzicht gepresenteerd:
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Aan de hand van dit bovenstaande relaas wordt duidelijk, dat men in de bestuursrapportages
over 2020 in eerste instantie uitgaat van € 11 mln. aan inhuur en dat dit bedrag nadien wordt
teruggebracht naar ongeveer € 9 mln. Niet duidelijk wordt evenwel, wanneer besloten is, de
primitieve begroting te verhogen van € 4.832.000 naar € 8.819.000.
Op 23 februari 2021 wordt in het kader van de actieve informatievoorziening een memo aan de
raad verzonden met betrekking tot de opzet van de bestuursrapportages. Gesteld wordt, dat
inmiddels veel items zijn toegevoegd aan de rapportages, zoals een overzicht van de inhuur
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derden. Het college stelt voor om de rapportages meer het karakter te geven van een financiële
rapportage, ook om daarmee de rapportages kort en bondig te houden. In deze memo wordt
het volgende gesteld: “In de programma’s geen rapportage meer over kosten Jeugdzorg, Wmo,
aanbestedingen/inkopen, aanboren financiële middelen of inhuur derden. Indien deze
onderwerpen actueel zijn, dan kan dat in het vervolg via actieve info of informatieavonden”
(informatie raad, 23 februari 2021).
Deze mededeling wordt vrij uitgebreid besproken in de commissie Bestuur en Financiën van 18
maart 2021, op instignatie van een fractie. Geconstateerd wordt, dat de bestuursrapportage
een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarbij ook de formats door de jaren heen zijn gewijzigd.
Met ingang van 2020 is de bestuursrapportage omgezet van een afwijkingenrapportage naar een
voortgangsrapportage. Met dit nieuwe format wordt deze ontwikkeling weer teruggedraaid naar
een financiële afwijkingsrapportage. Sommige fracties betreuren deze teruggang, te meer
omdat raadsleden behoefte hebben om sommige specifieke onderwerpen te kunnen volgen.
Specifiek wordt hier inhuur genoemd als gevoelig onderwerp dat gevolgd zou moeten kunnen
worden. In het kader van de controlerende functie van de raad zouden dit soort items
meegenomen moeten worden in de bestuursrapportage, aldus deze spreker in de commissie.
In het vervolg op de commissievergadering van 18 maart 2021, wordt tijdens de
raadsbehandeling op 31 maart 2021 gesteld, dat de raad ingenomen was met de ontwikkeling
van een afwijkingsrapportage naar een voortgangsrapportage, maar dat het college nu weer
deze ontwikkeling terugdraait naar een afwijkingsrapportage. Dit gaat ten koste van de
controlerende rol van de raad, aldus een fractie. Tijdens deze raadsvergadering wordt gesteld
dat het betreffende raadslid aanwezig zal zijn bij de volgende vergadering van de
auditcommissie om verder te praten over de opzet van de bestuursrapportages. Deze
vergadering vindt plaats op 6 mei 2021. Oorspronkelijk wordt het volgende voorstel voor deze
auditcommissie vergadering gedaan:

Bij het punt van de bestuursrapportage nieuwe stijl, vermeldt het verslag van deze vergadering
van de auditcommissie het volgende: “De heer Boonstra geeft een toelichting over het voorstel.
De wethouder wil graag bespreken in welke commissies de beraps straks worden behandeld. De
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heer Feenstra zou graag willen weten waarom er nu wordt gekozen voor een nieuw model nu
het huidige model prima werkt. De wethouder geeft aan dat de commissie BM het stuk
meerdere malen heeft aangegrepen voor een inhoudelijke bredere discussie. De berap is hier
niet voor bedoeld. De wethouder heeft hierin willen voorzien door de berap meer financieel te
houden en daarnaast de raad te informeren op andere manieren. De heer Feenstra geeft aan
dat de integraliteit van de huidige berap een groot pluspunt is. Hij vindt het aantal beraps in
de nieuwe stijl erg weinig. Hij stelt 6 beraps voor waarbij er 3 beknopt en 3 uitgebreid zijn.
Hierbij worden de 3 beknopte alleen in de commissie BF behandeld en de 3 uitgebreide in alle
3 commissies. De wethouder geeft aan dat een nieuw voorstel hierover in het college zal worden
behandeld waarna de raad via actieve info zal worden geïnformeerd”. Naar aanleiding van
deze vergadering meldt de voorzitter van de auditcommissie in de commissie Bestuur en
Financiën van 20 mei 2021, dat dit nieuwe voorstel gesteund wordt door alle betrokken
partijen.
De respondenten bevestigen, dat een aantal keer per jaar het nieuwe format gebruikt gaat
worden (een financiële afwijkingenrapportage) en een aantal keer per jaar het uitgebreidere
format van de voortgangsrapportage gebruikt zal worden. De eerste uitgebreide
bestuursrapportage verschijnt volgens dit voorstel medio juli 2021. De eerstvolgende
uitgebreide bestuursrapportage (tot en met juni 2021) staat geagendeerd voor de raad van 30
september 2021.
De actieve informatievoorziening over de opzet van de bestuursrapportages vindt plaats bij het
aanbieden van de tweede bestuursrapportage 2021. Het raadsvoorstel vermeldt in dit verband:
“In maart is de raad geïnformeerd over een nieuwe opzet van de Bestuursrapportage. Naar
aanleiding van de bespreking in de commissie BF over dit onderwerp, is de opzet opnieuw
besproken in de auditcommissie. Uitkomst van die bespreking is om de helft van de
Bestuursrapportages uitgebreid te doen en de andere helft beknopt. Dit betekent een
uitgebreide Bestuursrapportage in de gemeenteraad op de volgende momenten:
•
•
•

voor de zomervakantie (ca. juli).
voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting (ca.
september/oktober).
rondom de Programmabegroting (ca. november).

Bovenstaande Bestuurapportages komen in alle commissies. De overige Bestuursrapportages
zijn beknopt en komen alleen in de commissie BF. Deze bestuursrapportage april 2021 was al
in de maak en is nog beknopt. Bovenstaand ritme wordt opgepakt vanaf de volgende
Bestuursrapportage” (raadsvoorstel behorende bij de tweede bestuursrapportage 2021).
Op 20 mei 2021 wordt de eerste bestuursrapportage 2021 nieuwe opzet besproken in de
commissie Bestuur en Financiën. Het betreft de periode januari tot en met maart 2021. Hier
wordt geen melding meer gemaakt over de inhuur. Tijdens deze commissievergadering komt
men hier niet meer op terug en worden hier geen vragen over gesteld. Deze bestuursrapportage
wordt op 3 juni 2021 vastgesteld door de raad. Ook de tweede bestuursrapportage 2021, die
betrekking heeft op de periode tot en met april 2021 en geagendeerd wordt voor de raad van
7 juli 2021, gaat niet in op inhuur.
Medio juli 2021 verschijnt de derde bestuursrapportage 2021, die de maanden mei en juni
beslaat. Conform het voorstel betreft dit een uitgebreide bestuursrapportage. In de lijn der
verwachting wordt hier een overzicht van inhuur gepresenteerd:
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De derde bestuursrapportage vervolgt: Het is nu nog erg lastig om een redelijke inschatting te
maken van hoe we uitkomen over geheel 2021. Dit komt met name door het seizoenswerk in de
zomer wat jaarlijks wisselt, de extra inhuur m.b.t. specifieke klussen en voor ziekte/vervanging
vast personeel. Uiteraard speelt Corona ook nog een rol hierin. Voorgaand jaar hebben we wel
een inschatting gemaakt, maar dat was pas later in het jaar, toen er meer boekingen waren
gedaan (derde bestuursrapportage 2021, p. 17).
Ten tijde van dit onderzoek is deze derde bestuursrapportage 2021 nog niet behandeld in de
commissies en in de raad.
De jaarrekening 2020, die in juli 2021 wordt besproken laat het volgende staatje zien:
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(Jaarrekening 2020, p. 5).
In deze zelfde jaarrekening wordt het volgende gesteld met betrekking tot inhuur:
“De inhuur is gedaald ten opzichte van 2019. De totale inhuur is in 2020 € 2,2 miljoen lager dan
vorig jaar (2019: € 10.762.000; 2020: € 8.532.000). Procentueel bedraagt de inhuur 12,8% van
het totale personeelsbudget, dit was in 2019 nog 16,2%. Het streven voor 2021 en verder is om
aan de onderkant van de benchmark van vergelijkbare gemeenten te blijven. Daling van inhuur
in 2020 komt mede door inzet op Continu Verbeteren en deels ook als tijdelijk effect van Corona
waardoor andere prioriteiten in werkzaamheden zijn gesteld. De eerste stappen in Continu
Verbeteren zijn gezet en daarbij is de financiële doelstelling voor 2020 gerealiseerd. Daarnaast
is in 2020 gestart met een Flexpool voor de gebiedsteams. Waar voorheen medewerkers via
detacheringsbureaus werden ingehuurd, zijn medewerkers nu (tijdelijk) in dienst bij SWF. Bij
Klantcontacten is dat ook het geval en is een aantal medewerkers die eerst ingehuurd werden,
aangenomen. Binnen de gemeente wordt continu een zorgvuldige afweging gemaakt alvorens
de stap naar externe inhuur wordt gezet. Het uitgangspunt blijft dat structurele
werkzaamheden door vaste medewerkers worden gedaan. Inhuur maakt onderdeel uit van de
flexibele schil van de organisatie en bij vervanging als gevolg van ziekte. Bij deze ‘piek en ziek’
situaties heeft het management de mogelijkheid om tijdelijk een externe oplossing te vinden.
Daarnaast vindt inhuur plaats bij tijdelijke en specifieke werkzaamheden. Bij grote transities
zoals in het Sociaal Domein, de energietransitie en de Omgevingswet zal gaandeweg het proces
helder worden wat op termijn de structurele werkzaamheden zullen zijn. In de werving en
selectierichtlijnen is expliciet opgenomen dat alle vacatures (vast en tijdelijk) eerst intern
worden opengesteld” (Jaarrekening 2020, p. 50).
Op 3 juni 2021 wordt de jaarrekening 2020 behandeld in de raad. Inhuur maakt daarbij geen
expliciet onderdeel uit van het debat.
Toch blijft de raad zich zorgen maken over de inhuur, getuige een motie die vrij breed wordt
ingediend op 8 juli 2021, tijdens de behandeling van de koersnota. Hoewel deze motie
betrekking heeft op het totaal aan personele lasten, bestrijkt deze motie tevens de inhuur, als
onderdeel van die personele lasten. De raad verzoekt het college om:
“1. om in samenspraak met een werkgroep uit de raad en/of auditcommissie een externe
benchmark (bijvoorbeeld van bureau Berenschot) uit te voeren die inzicht geeft in hoe onze
gemeente zich in formatie en kosten verhoudt ten opzichte vergelijkbare gemeenten (met
dezelfde structuurkenmerken);
2. de benchmark en conclusies voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen”
(motie benchmark gemeentelijke organisatie , 8 juli 2021).
Het college neemt deze motie over, zodat een stemming over deze motie niet meer
noodzakelijk is.

Inhuur van derden

51

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Hoofdstuk 4 Analyse
4.1 Inleiding
De onderzoeksresultaten uit het derde hoofdstuk kunnen nu nader geanalyseerd worden.
Daarbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van de inhuur, de vormgeving van het beleid met
betrekking tot inhuur, het beleid versus de praktijk, de centrale sturing op inhuur, de reden
voor inhuur, de communicatie richting de raad en de normen die gehanteerd worden met
betrekking tot inhuur. Tot slot wordt het normenkader afgezet tegen de onderzoeksresultaten.

4.2 De ontwikkeling van inhuur
Op rekeningbasis ontwikkelt de inhuur zich als volgt:

Inhuur in SWF
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Rekening 2017

Rekening 2018

Rekening 2019

Rekening 2020

Procentueel afgezet tegen het totaal aan personele lasten, ontwikkelt de inhuur van externen
zich als volgt:
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Percentage inhuur
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Afgezet tegen het landelijke gemiddelde, zoals dat kan worden afgeleid uit de
personeelsmonitor van het A+O fonds en vervolgens kan worden vertaald naar de situatie in
SWF, ontstaat het volgende beeld.

SWF versus landelijk gemiddelde
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Norm op basis van A+O

Uit de bovenstaande grafiek valt op te maken, dat de gemeente in 2017 nog boven het landelijk
gemiddelde lag, maar dat de inhuur vanaf 2018 lager ligt dan dit gemiddelde.
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4.3 De vormgeving van beleid
De gemeente heeft het beleid met betrekking tot inhuur vastgelegd in een soort stappentabel.
Aan de hand van deze tabel blijkt (stap Openstelling), dat de openstelling van een vacature pas
mogelijk is als dit is toegestaan door het DT en het keten MT. Dit staat niet op het netvlies van
de respondenten. Hoewel inhuur altijd een gespreksonderwerp vormt voor het MT van de
ketens, stellen de managers zich op het standpunt, dat zij zelf als budgethouder bevoegd zijn
om tot inhuur over te gaan.
In het stappenplan wordt de rol van HR duidelijk. Zo beoordeelt HR vooraf of nader onderzoek
naar de match van een interne kandidaat en de vacature wenselijk is (stap
Voorrangskandidaten). Ook is HR betrokken bij het opstellen van de vacaturetekst. Hier wordt
ook het onderdeel “Ontwikkelen” genoemd. De directeur beslist na het advies van HR, maar in
de praktijk worden besluiten hierover doorgaans genomen in het MT van de betreffende keten.
Bij externe inhuur zal eerst de website van SWF en Werken in Friesland benaderd moeten
worden, aldus de stappentabel (stap Extern). De stappentabel gaat niet in op de controle op
deze procedure.
Op de interne site worden de stappen als volgt weergegeven:
VOORAF
- Eigen team
- Voorrangskandidaten
WERKPLAATS
- Vaste medewerkers
- Andere Internen
EXTERN
- Sociaal Domein of Pastiel
- Openbaar (Website SWF, Werken in Friesland, en andere media)
Ook hier wordt niet duidelijk wie wanneer controleert of deze stappen goed worden gevolgd.
Het beleid wordt in juni 2021 geactualiseerd. Dit gebeurt in de vorm van een presentatie. Deze
presentatie vertoont echter wat zoekopdrachten. Zo wordt een actieve rol van de HR adviseurs
bij de werving en selectie voorgestaan (afstemming met HR-adviseurs), maar deze rol wordt
verder niet uitgewerkt. De rol van de werkplaats wordt vrij summier benoemd in de presentatie
(voor mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers). Achteraf zal men met
managementrapportages moeten gaan werken. Het is echter niet duidelijk waar de rapportages
aan moeten voldoen. De respons geeft aan, dat ook een contractregistratie moet worden
opgezet, maar hier gaat de presentatie niet verder op in. De presentatie vermeldt verder, dat
aansluiting gezocht moet worden bij het wervings- en selectiebeleid, maar geeft niet aan op
welke onderdelen dit gedaan moet worden. Tevens wordt in de presentatie gemeld, dat
afstemming in het keten-MT moet plaatsvinden, maar onduidelijk blijft wat hier precies mee
bedoeld wordt en in hoeverre managers nu zelfstandig mogen besluiten om tot inhuur over te
gaan. De presentatie gaat niet in op de controle op de naleving. De rol van de afdeling HR en
van Friesland Werkt staat weliswaar uitgewerkt in het werving- en selectiebeleid en nader
geconcretiseerd in een stroomschema, maar dat laatste schema is geen onderdeel van de
presentatie.
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Desgevraagd geven de respondenten aan in het nieuwe beleid niet zeker te zijn over de rol van
de afdeling HR en van Friesland Werkt en op deze punten worden door verschillende
respondenten verschillende antwoorden gegeven. Sommige respondenten lezen in het nieuwe
beleid een verplichte rol voor de afdeling HR, anderen zien juist een verplichte extra schakel
in de vorm van Friesland Werkt. Weer anderen wijzen op de verplichte rol van de werkplaats.
Sommige respondenten zijn van mening dat in het nieuwe beleid de teammanagers zelf
besluiten kunnen nemen over inhuur, anderen stellen dat dit nu juist verandert met het nieuwe
beleid en dat besluiten met betrekking tot inhuur in MT verband of zelfs door de directie
genomen zullen worden. Op de vraag hoe de controle op de naleving van het beleid plaatsvindt,
moeten de meeste respondenten het antwoord schuldig blijven.
Daarnaast wordt door de ambtenaren die belast zijn met de vormgeving van het beleid
aangegeven, dat de stroomschema’s nog aangepast dienen te worden en dat de rollen van de
diverse partijen nog niet altijd duidelijk zijn. Een en ander hangt samen met het feit dat men
feitelijk ten tijde van dit onderzoek het beleid voor inhuur opnieuw vormgeeft en dat sommige
zaken nog besproken en besloten moeten worden. Zo werd de rol van “Súdwest Werkt Door”
pas medio augustus 2021 voor de betrokken ambtenaren duidelijk.
De vormgeving van het beleid met betrekking tot inhuur wordt gecompliceerd door het relatief
grote aantal verschillende partijen dat een rol speelt bij de inhuur en de onduidelijkheid die
bestaat over de rollen van deze partijen. Zo kent de gemeente, naast de afdeling HR een
Werkplaats, die zich richt op de mobiliteit van de medewerkers van de gemeente en managers
bijstaat bij het zoeken van interne kandidaten. Vlak voordat extern wordt gezocht, wordt de
vacature uitgezet bij Súdwest Werkt en deze organisatie is onlangs omgezet in Súdwest Werkt
Door. Het betreft een organisatie die kandidaten zoekt binnen het bestand van inwoners van
Súdwest-Fryslân die een bijstandsuitkering ontvangen. Andere respondenten betwijfelen of
Súdwest Werk Door een organisatie is en betitelen deze samenwerking meer als een project,
waarin participatiecollega’s van de gebiedsteams zitting nemen. Daarnaast is er een organisatie
Friesland Werkt. Dit betreft een samenwerkingsorganisatie tussen UWV, de Friese gemeenten
en Pastiel. Ook deze organisatie richt zich op bijstandsgerechtigden. De relatie tussen de
werkplaats, Súdwest Werkt Door en Friesland Werkt is niet voor iedere respondent duidelijk.
Sommige respondenten stellen dat een vacature eerst gemeld moet worden bij Súdwest Werkt
Door voordat de externe procedure gestart kan worden, anderen stellen dat juist de werkplaats
verplicht moet worden ingeschakeld. Sommige respondenten stellen dat Súdwest Werkt Door
potentiële kandidaten in beeld brengt en deze doorspeelt aan het accountteam Sociaal Domein.
Pas daarna zou er verbinding tot stand komen met Friesland Werkt. Deze respondenten stellen
echter ook, dat direct contact gezocht kan worden met Friesland Werkt, waardoor feitelijk
Súdwest Werkt Door gepasseerd zou kunnen worden. Volgens sommigen is het verplicht om het
accountteam in te schakelen, maar anderen noemen dit accountteam in het geheel niet.
Sommige respondenten stellen dat Súdwest Werkt Door 24 uur krijgt om met kandidaten te
komen voordat de vacature extern wordt geplaatst. Anderen stellen dat de melding bij het
accountteam Sociaal Domein gedaan moet worden en dat dit accountteam vervolgens 24 uur
de tijd heeft om met kandidaten te komen. In de presentatie wordt verder melding gemaakt
van de Fryske Flekspool, maar hier wordt door geen van de respondenten naar gerefereerd.
Volgens een enkele respondent bestaat de Flexpool per 1 januari 2018 niet meer en is dit
Ontwikkelen geworden. Deze laatste term wordt niet herkend door de overige respondenten.
Nu nog gebruikt men voor externe publicatie de Werken In Friesland site. Het is de bedoeling
dat op korte termijn interne vacatures geplaatst gaan worden op de Werkenbij site. Als de
vacature extern mag worden uitgezet, dan wordt hier in de toekomst ook de Werkenbij site
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voor gebruikt, maar dit externe deel van de site is nog in aanbouw, zo wordt aangegeven. Het
is uiteindelijk de bedoeling dat vacatures op de Werkenbij worden geplaatst en op Werken in
Friesland te verwijzen naar de pagina van de gemeente.
Dit leidt tot de constatering, dat het nieuwe beleid in de vorm van een presentatie vrij abstract
is geformuleerd en niet ingaat op de diverse taken, bevoegdheden en rollen van de diverse
partijen. Tevens kan geconstateerd worden dat sprake is van relatief veel partijen die een rol
vervullen waar het externe inhuur betreft.
Niet duidelijk is of een budgethouder in het nieuwe beleid nu zelf mag beslissen over inhuur.
Ook is niet duidelijk hoe de controle plaatsvindt en hoe de rapportages en de
contractregistratie vormgegeven worden. Tevens is voor de respondenten onduidelijk, wat nu
precies de rol van de afdeling HR, de werkplaats, Súdwest Werkt Door, Friesland Werkt, het
accountteam, de Fryske Flekspool, Flexpool en Ontwikkelen is. Dit leidt in de praktijk tot
verschillende beelden bij verschillende respondenten.
Samenvattend kan geconstateerd worden, dat een zo concreet mogelijk schema of
stappenplan, waarin concreet wordt aangegeven wie nu precies wat moet doen, de
eenduidigheid in de hand zou werken.

4.4 Beleid versus praktijk
Ongewijzigd blijft, dat bij externe werking tot en met schaal 8 gebruik gemaakt wordt van een
tweetal aanbieders waarmee raamovereenkomsten zijn afgesloten. Vanaf schaal 9 bestaat een
eigen keuze. Ook de mogelijkheid voor zzp contracting blijft bestaan. Ervan uitgaande dat
seizoenswerk doorgaans niet hoger wordt ingeschaald dan schaal 8, kan bezien worden in
hoeverre conform de procedure daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de
raamovereenkomsten en de inzet van WSW medewerkers. Hiertoe kan het volgende overzicht
dienen:

Seizoenskrachten
2020
Driessen BV

876.246

AB

176.290

WSW

292.424

Overig

0

Totaal

1.344.960
2019

Driessen BV

1.279.364

AB

151.262

WSW

801.102

Overig

0

Totaal

2.231.727
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Uit deze tabel kan worden opgemaakt, dat binnen het domein van seizoenswerk conform de
procedure wordt gehandeld: in 2019 en 2020 worden geen opdrachten verstrekt buiten de
raamovereenkomsten en buiten WSW medewerkers.
De verwachtingen waren minder positief hierover. De managementfilosofie is decentraal en de
gemeente heeft beleid en beheer in beginsel bij de teammanagers belegd. Omdat het
inhuurbeleid geen onderdeel uitmaakt van het normenkader, vindt ook geen interne controle
of verbijzonderde interne controle plaats hierop. Wel vindt een interne controle plaats op de
naleving van de Europese aanbestedingsregels en de overige normen van het normenkader en
hierbij constateert men soms, als bijvangst, dat de inkoopprocedures niet altijd worden
gevolgd. Een en ander heeft tot gevolg dat als wordt afgeweken van de spelregels, maar als
men binnen de Europese aanbestedingsregels of overige normen blijft, dit niet wordt
opgemerkt tijdens een rechtmatigheidscontrole (die ziet immers toe op de naleving van de
aanbesteding of op andere onderdelen van het normenkader).
Volgens de respons bestaat de indruk dat niet iedere budgethouder even doordacht omgaat met
inhuur. Soms wordt vrij makkelijk verlengd, worden opdrachten via de mail verstrekt, worden
de inkoopvoorwaarden van de gemeente vergeten, etc.
In de praktijk van de gemeente worden beslissingen met betrekking tot inhuur soms besproken
en genomen in de managementteams van de ketens, maar dit is niet altijd het geval.
Voorafgaand wordt wel altijd advies ingewonnen van de afdelingen HR en Financiën. Binnen
één keten maakt men gebruik van overzichten waarin de ontwikkeling van de personele lasten
en de inhuur staat weergegeven. Deze overzichten worden ook als controle-instrument gebruikt
om te bezien in hoeverre inhuur daadwerkelijk is voorgelegd aan het managementteam. Deze
werkwijze is echter niet gemeentebreed ingevoerd.
De inzet van eigen medewerkers voor werkzaamheden bij andere teams is problematisch, zo
geven de respondenten aan. Er wordt zo veel mogelijk over de grenzen van de eigen teams
heen gekeken, maar de gemeente zou hier ook actiever mee om kunnen gaan. Weer anderen
geven aan, dat de inzet van eigen ambtenaren nogal wat knelpunten kent. Er wordt toch vaak
specifieke kennis gevraagd die collega’s niet hebben. Soms duurt het maanden voordat een
collega dan goed in de materie thuis is en dan loopt het project al bijna ten einde, zo geven
de respondenten aan in dit verband. Daarnaast opteren ambtenaren in vaste dient niet snel
voor een tijdelijke klus binnen een ander team, als daarmee hun vaste aanstelling gevaar dreigt
te lopen.
In sommige gevallen wordt met een flexibele schil gewerkt. Het betreft hier vaste medewerkers
die bijvoorbeeld als gebiedsteammedewerker werkzaam zijn, maar in diverse gebieden kunnen
worden ingezet, al naar gelang daar behoefte aan is. Aangezien het inhuren van dit soort
capaciteit het dubbele zou kosten, kan men op deze manier met hetzelfde budget het dubbele
aan capaciteit inzetten. Een voorwaarde voor zo’n flexibele schil is wel, dat het moet gaan om
medewerkers die ongeveer hetzelfde functieprofiel en takenpakket hebben.

4.5 Centrale sturing
In beginsel vindt de huidige sturing op inhuur decentraal plaats en de budgethouders (veelal de
teammanager) zijn nadrukkelijk aan zet, zowel beleidsmatig als beheersmatig. Als het budget
ontoereikend is of als van de procedure moet worden afgeweken, dan is het wel de bedoeling
dat een verzoek wordt ingediend bij het directieteam (DT). Deze spelregels zijn
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gecommuniceerd binnen de organisatie. Het DT maakt dan een afweging en uiteindelijk heeft
de gemeentesecretaris het mandaat om hier een besluit op te nemen. Gevoelige zaken met
betrekking tot inhuur worden daarbij ook met de betreffende portefeuillehouder kortgesloten.
Omdat budgettaire aangelegenheden veelal in ketenverband worden opgelost, vervult de
directie geen zichtbare rol meer in de sturing op inhuur, aldus de respons. Er worden op dit
moment ook geen rapportages over inhuur aangeboden aan de directie. Wel vervult de directie
een rol waar het de communicatie betreft van de procedures, zo geven de respondenten aan.
In de praktijk worden de afwegingen en besluiten om tot inhuur over te gaan soms in de MT’s
van de ketens genomen, maar niet in alle gevallen en vrijwel nooit op directieniveau. Ook in
het nieuwe beleid staat vermeld, dat afstemming binnen het keten-MT dient plaats te vinden
(presentatie nieuwe beleid, juni 2021). Diezelfde praktijk laat zien, dat de verschillende MT’s
hier verschillend mee omgaan. Zo wordt binnen één MT gebruik gemaakt van rapportages die
ook als controle instrument worden gebruikt. Aan de hand van deze rapportages wordt bezien
of alle inhuur daadwerkelijk is afgestemd in het MT, maar ook of de keten als geheel binnen de
formatie en binnen de budgetten blijft. Deze werkwijze is echter niet universeel: in een ander
MT wordt nooit gesproken over individuele inhuur en vindt hier ook geen controle op plaats.
Het beeld ontstaat, dat binnen de gemeente een werkwijze is ontstaan, waarbij men binnen
sommige MT’s de afwegingen en beslissingen neemt met betrekking tot inhuur en waarbij men
dan beziet in hoeverre de budgetten toereikend zijn en of men de vraag ook intern kan
vervullen. In andere MT’s gebeurt dit niet. Een daadwerkelijke sturing vanuit de directie is niet
traceerbaar geconstateerd. Er zijn geen rapportages richting de directie met betrekking tot
inhuur. Ook worden geen concernbrede audits of interne controles uitgevoerd naar inhuur.
“Men gaat ervan uit, dat budgethouders zich aan de spelregels houden”, zo merkt een
respondent in dit verband op. Tijdens de jaarrekeningcontrole of een rechtmatigheidscontrole
op aanbesteding wordt soms achteraf geconstateerd dat wordt afgeweken van de spelregels op
het gebied van inhuur en in dat geval wordt een signaal afgegeven richting de directie.
Het nieuwe beleid met betrekking tot inhuur is weliswaar gepresenteerd en gecommuniceerd,
maar nog niet formeel vastgesteld. De vraag rijst in hoeverre de doelstellingen van dit beleid
zich verhouden tot de manier waarop de verantwoordelijkheden in de huidige situatie zijn
belegd. Men heeft immers behoefte aan meer grip op de uitgaven, een centraal inzicht in inhuur
en men poogt tevens overschrijding van aanbestedingsnormen te voorkomen, aldus de
presentatie. Daarnaast stelt het nieuwe beleid nogal wat voorwaarden die vervuld moeten
worden alvorens men tot inhuur overgaat. De voorwaarden die het beleid stelt zijn samengevat,
dat geen oplossingen voorhanden zijn binnen een team, een keten of een organisatieonderdeel.
Tevens dient afstemming plaats te vinden met HR-adviseurs en het keten-MT. Uiteraard zal
budget beschikbaar moeten zijn en zal de inhuur in overeenstemming dienen te zijn met het
formatieplan en het inkoopbeleid. Ingehuurd kan worden bij piek-werkzaamheden, waarbij
sprake is van tijdelijk meerwerk of tijdelijk minder personeel door verloop, bij ziekteverzuim
en bij specifieke werkzaamheden. Het betreft dan specialisme dat tijdelijk nodig is om
(bestuurlijke) opgaven uit te kunnen voeren. Een en ander maakt een sterkere centrale sturing
welhaast noodzakelijk. De gemeente kent weliswaar een gecoördineerde centrale inkoop
functie, maar het inschakelen van deze inkoop functie is niet verplicht, zodat ook via deze weg
centrale sturing niet goed mogelijk is.
De behoefte aan een sterkere centrale sturing komt voor uit de behoefte de externe inhuur te
beperken. Het college formuleert dit in zijn beantwoording van raadsvragen in augustus 2020
als volgt: “Uitgangspunt is de bevordering van de interne mobiliteit en daarmee beperking van
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externe inhuur. Het beperken van externe inhuur is daarnaast een management opdracht die
expliciet verstrekt is”.
Het dilemma doet zich voor, dat de gemeente enerzijds nu een decentrale sturingsfilosofie
hanteert, terwijl men anderzijds behoefte heeft aan centraal inzicht en centrale sturing. De
omslag naar centrale sturing zal dan zeer duidelijk gecommuniceerd moeten worden, waarbij
tevens wordt ingegaan op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen.
Daarnaast zal men aan moeten geven hoe gerapporteerd en gecontroleerd wordt. Op deze
onderdelen behoeft het nieuwe beleid nog nadere vormgeving concretisering.
De vraag is vervolgens, op welk niveau men de sturing wil neerleggen. Op dit moment is niet
traceerbaar gebleken dat sprake is van een daadwerkelijke centrale sturing vanuit de directie
op inhuur of van centrale pogingen om inhuur te reduceren. Wel geven de respondenten aan,
dat als het budget ontoereikend is, of als van de procedure moet worden afgeweken, het de
bedoeling is, dat een verzoek bij de directie wordt ingediend, maar niet duidelijk is in hoeverre
iedereen zich hier aan houdt en hoe de controle op deze spelregel plaatsvindt. Aangezien de
inhuurprocedures geen onderdeel uitmaken van het normenkader, vormen zij geen object voor
de interne controle.
Opmerkelijk is, dat in het stroomschema sprake kan zijn van klussen: dit zijn opdrachten waar
geen budget voor beschikbaar is. Hoewel in het stroomschema wordt gesteld, dat hier enkel
interne capaciteit voor kan worden aangetrokken, laat het stroomschema zien, dat als geen
interne kandidaat gevonden wordt, men uiteindelijk toch extern kan werven. In dit opzicht
wijkt het stroomschema af van de intentie van het nieuwe beleid. In de praktijk wordt echter
aangegeven dat men niet tot inhuur overgaat als het budget ontoereikend is, aldus de respons
in dit verband.
Om daadwerkelijk centraal te sturen, ligt het voor de hand, ook de directie in stelling te
brengen. Dit wil niet zeggen, dat de directie in het vervolg alle besluiten over inhuur zelf moet
nemen, maar wel dat de directie periodiek inzicht heeft in het verloop van inhuur en kan
interveniëren als dat nodig is.
Aan de andere kant is de gemeente goed in staat om actuele overzichten te presenteren met
betrekking tot inhuur en om deze tevens in de bestuursrapportages op te nemen.

4.6 De reden voor inhuur
In beginsel lijkt de motivatie om tot inhuur over te gaan eenvoudig: “ziek en piek”, wordt
universeel teruggegeven door de respondenten en ook het nieuwe beleid formuleert dit als
zodanig. De presentatie van het nieuwe beleid voegt daar nog “specifiek” aan toe. In de
praktijk blijkt, dat ook andere redenen kunnen zijn om tot inhuur over te gaan. De respons
levert het volgende op in dit verband:

Respons over 2020
Reden inhuur
Ziekte vervanging
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Overbrugging vacature

75

18%

Piek seizoen

34

8%

Piek regulier

76

18%

Krapte arbeidsmarkt

46

11%

Tijdelijk project of programma

80

19%

Leiding of interimmanagement

14

3%

Anders

40

10%

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat men inderdaad inhuurt bij ziek en piek. Daarnaast wordt vrij
veel ingehuurd bij tijdelijke projecten of programma’s, hetgeen vermoedelijk samenhangt met
de financiering. “Specifiek” is eigenlijk meer een eigenschap die tot inhuur kan leiden via een
andere reden. Bij specifieke werkzaamheden is namelijk vaak tevens sprake van krapte op de
arbeidsmarkt, terwijl deze werkzaamheden tevens van tijdelijke projectmatige aard kunnen
zijn. Inhuur wordt daarnaast door tal van andere factoren in de hand gewerkt. Zo kan bij
corresponderende functiebeschrijvingen met een flexibele schil worden gewerkt. Daarmee
wordt bedoeld dat bijvoorbeeld vaste medewerkers op verschillende wijkteams kunnen worden
ingezet. Op deze manier kan de inhuur gereduceerd worden en wordt tevens een efficiency
winst gerealiseerd. Dit is echter niet altijd mogelijk. Ook het feit dat met ambtenaren onder
de nieuwe wetgeving ‘normale’ arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten, werkt inhuur in de
hand. De oorspronkelijke opzeggingstermijn van drie maanden is hierdoor namelijk verkort tot
één maand, met als gevolg dat de overbruggingsperiode tussen het vertrek van een ambtenaar
en de komst van een nieuwe langer is geworden.
De werkzaamheden waarvoor wordt ingehuurd zijn zeer gevarieerd. Men kan dan denken aan
werkzaamheden op het gebied van secretariaat, bestuursadvies, agile werken, communicatie,
maar ook ondersteuning van verkiezingen, toezicht, juridische zaken, digitalisering,
schulddienstverlening, archief, catering, etc. Inhuur vindt bij vrijwel ieder organisatieonderdeel plaats, maar niet in gelijke mate. Binnen het sociaal domein vindt de meeste inhuur
plaats over de periode 2017 tot en met 2020, hetgeen verklaarbaar is. In deze periode zijn zeer
veel taken op het sociaal domein overgedragen aan gemeenten, met als gevolg dat een sterke
behoefte ontstond aan extra gespecialiseerde capaciteit. Overigens neemt in 2020 de inhuur
binnen het sociaal domein sterk af.
In het gros van de gevallen (bij 21 van de 25 afdelingen die hierop antwoord hebben gegeven)
wordt de ingehuurde kracht verlengd. Bij beleidsmatige functies waarbij sprake is van veel
externe contacten wordt inhuur soms langere tijd aangehouden omdat het uit relationeel
oogpunt niet raadzaam is teveel en te snel te wisselen, zo geeft de respons aan.
De mogelijkheden om inhuur te reduceren zijn niet altijd voorhanden. Bij ziekteverzuim, krapte
op de arbeidsmarkt of bij de overbrugging van een vacante positie, kan men vaak niet anders
dan omzien naar inhuur. Dit behoeft echter niet het geval te zijn bij tijdelijke projecten of
programma’s. Hoewel het voor de hand ligt hiervoor tijdelijke capaciteit aan te trekken in de
vorm van inhuur, mede gelet op de tijdelijke financiering, bestaan wel voorbeelden van

Inhuur van derden

60

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

gemeenten waarbij ook voor dit soort tijdelijke projecten structureel vast personeel wordt
aangetrokken. Binnen deze gemeenten bestaat namelijk het besef dat de tijdelijke projecten
zich dermate frequent voordoen, dat dit feitelijk een structureel karakter heeft. Het is dan
verstandig om vast personeel aan te trekken en een soort projectenpool op te richten.

4.7 De communicatie met de raad
Zoals eerder vermeld, wordt in de primitieve begroting 2020 de inhuur op 8% geraamd, hetgeen
neerkomt op € 4.832.000. De realisatie komt echter uit op € 8.532.000. Dit fenomeen doet zich
ook al in 2019 voor, zij het, dat hier zelfs een norm van 6% wordt gehanteerd in de primitieve
begroting 2019. Als de realisatie wordt afgezet tegenover de primitieve begroting, kan het
volgende beeld worden gegeven:
Primitieve begroting 2019

Inhuur

Rekening 2019

10.089.000

10.762.000

Detachering

367.000

640.000

Salarislasten

57.089.000

56.933.000

66.859.000

67.055.274

Totaal

3.500.000 (6%)

Gewijzigde
begroting 2019

58.300.000 (p. 75)

Primitieve begroting 2020
Inhuur

4.832.000 (8%)

Begroting 2020

Rekening 2020

8.819.000

8.532.000

Detachering

662.000

837.000

Salarislasten

60.186.000

59.494.000

68.343.000

67.189.000

60.400.000 (p. 75)
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Van begroting naar rekening
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Uit de overzichten valt op te maken, dat in de oorspronkelijke begrotingen 2019 en 2020
normen worden gehanteerd van 6% respectievelijk 8%, maar dat in de gewijzigde begrotingen
deze normen niet meer worden aangehouden. De rekeningen sluiten vervolgens goed aan op
deze gewijzigde begrotingen, maar veel minder goed op de oorspronkelijke normen voor inhuur.
In de bestuursrapportages worden echter geen expliciete mededelingen hierover gedaan. Dit is
ook sommige fracties niet ontgaan, getuige de schriftelijke vragen en opmerkingen die in dit
verband gesteld worden: “Uit de jaarrekening van 2019 blijkt, dat van de totale loonsom van
de gemeente, ruim 16% uitgegeven wordt aan inhuurkrachten. Dit komt neer op 10,7 mln. euro.
Bij de begroting was afgesproken dat de externe inhuur niet meer mocht zijn dan 6%”.
Aan de hand van de reactie van het college kan geconstateerd worden, dat ook het college de
oorspronkelijke normen niet al te stringent opvat: “Bij vaststelling van de primitieve
programmabegroting is 6% aan externe inhuur begroot. Gedurende het jaar wordt bekeken
welke activiteiten door eigen personeel kunnen worden uitgevoerd, dan wel externe inhuur
benodigd is en kan men in de loop van het jaar vacatureruimte inzetten voor inhuur van
externen. Het percentage externe inhuur is daardoor hoger dan primitief begroot, doordat
vacatureruimte (tijdelijk) is ingevuld door externe inhuur. Beter is te vergelijken met de
waarde uit de Jaarrekening 2018 (waarde van 15,5), dit geeft een realistischer beeld”
(beantwoording raadsvragen, 28 augustus 2020). Hieruit valt op te maken, dat het college zich
eerder laat leiden door de vacature ruimte, dan door de normen zoals deze zijn opgenomen in
de primitieve begroting.
Opmerkelijk is de volgende passage in dezelfde beantwoording: “Inhuur maakt onderdeel uit
van de flexibele schil van de organisatie en bij vervanging als gevolg van ziekte”. Vanuit de
respondenten wordt nu juist aangegeven, dat de flexibele schil bestaat uit vaste medewerkers.
De volgende passage van de collegebeantwoording verschaft weinig duidelijkheid met
betrekking tot de flexibele schil: “Wij zien onze organisatie niet als een vast geheel met
daarnaast een flexibele schil. Wij benaderen onze gehele organisatie als flexibel inzetbaar en
hebben dan ook geen aparte flexibele schil”. Hier wordt de suggestie gewekt dat de gehele
organisatie als flexibel inzetbaar wordt aangemerkt. De vraag blijft echter open wat nu het
college onder een flexibele schil verstaat. In de jaarrekening 2020 wordt een en ander wel
duidelijker: “Daarnaast is in 2020 gestart met een Flexpool voor de gebiedsteams. Waar
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voorheen medewerkers via detacheringsbureaus werden ingehuurd, zijn medewerkers nu
(tijdelijk) in dienst bij SWF. Bij Klantcontacten is dat ook het geval en is een aantal
medewerkers die eerst ingehuurd werden, aangenomen” (Jaarrekening 2020, p. 50).
Aan de hand van de discussies die in de raad zijn gevoerd met het college, kan worden
gereconstrueerd, dat tijdens de behandeling van de jaarstukken 2019 op 2 juli 2020 het college
toezegt om in het vervolg bij de bestuursrapportages in te gaan op externe inhuur. Vanaf dat
moment wordt in de volgende bestuursrapportages een overzicht van inhuur gepresenteerd. Dit
wordt in de zevende bestuursrapportage 2020 niet gedaan. Op schriftelijk verzoek wordt dit
overzicht alsnog geleverd. Het niet meer opnemen van dit overzicht heeft een reden. Op 23
februari 2021 wordt in het kader van de actieve informatievoorziening een memo aan de raad
verzonden met betrekking tot de opzet van de bestuursrapportages. Gesteld wordt, dat
inmiddels veel items zijn toegevoegd aan de rapportages, zoals een overzicht van de inhuur
derden. Het college stelt voor om de rapportages meer het karakter te geven van een financiële
rapportage, ook om daarmee de rapportages kort en bondig te houden. In deze memo wordt
het volgende gesteld: “In de programma’s geen rapportage meer over kosten Jeugdzorg, Wmo,
aanbestedingen/inkopen, aanboren financiële middelen of inhuur derden. Indien deze
onderwerpen actueel zijn, dan kan dat in het vervolg via actieve info of informatieavonden”
(informatie raad, 23 februari 2021). Hieruit valt op te maken dat het overzicht van inhuur
derden voortaan niet meer wordt meegenomen in de bestuursrapportage. Ook het voorbeeld
dat wordt bijgevoegd bij deze mededeling maakt dit duidelijk: hierin komt het overzicht van
inhuur niet meer terug. Vanaf februari 2021 wordt het overzicht inhuur dan ook niet meer
opgenomen in de bestuursrapportages. Duidelijk is echter, dat sommige fracties behoefte
hebben aan een dergelijk overzicht. Naar aanleiding van de zevende bestuursrapportage 2020,
waarin het overzicht niet meer wordt opgenomen, wordt schriftelijk verzocht het overzicht
alsnog te verstrekken. Daarnaast wordt ook in de discussie over de nieuwe opzet van de
bestuursrapportage, die gevoerd wordt in de commissie Bestuur en Financiën medio maart 2021
en nadien nogmaals gevoerd wordt in de auditcommissie van mei 2021, expliciet gesteld dat
men er behoefte aan heeft specifieke onderwerpen, zoals inhuur, te kunnen blijven volgen.
Uiteindelijk komt hier een compromisvoorstel uit, waarbij wordt overeengekomen de helft van
de bestuursrapportages beknopt te houden, dus zonder overzicht van inhuur, terwijl de andere
helft van de bestuursrapportages uitgebreidere rapportages zijn, dus inclusief overzicht van
inhuur. De eerste uitgebreide bestuursrapportage van juli 2021 presenteert inderdaad een
overzicht van inhuur.
Het college is terughoudend op het gebied van informatievoorziening met betrekking tot inhuur
richting de raad. Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 stelt het college dat “u als
raad maximaal wordt meegenomen”. Op basis van deze toezegging wordt in de vijfde
bestuursrapportage 2020 een overzicht van inhuur gepresenteerd en dit wordt tevens in de
zesde bestuursrapportage gedaan. Zoals boven beschreven, wijkt het college vanaf de zevende
bestuursrapportage weer af van deze lijn en neemt geen overzichten meer op met betrekking
tot inhuur. Pas na een behoorlijke discussie wordt uiteindelijk het compromis bereikt, dat de
helft van de rapportages overzichten van inhuur presenteert. Hier houdt het college zich aan.
Het is feitelijk te danken aan de inspanningen van een fractie, dat de overzichten met
betrekking tot inhuur nog worden opgenomen in de (helft van de) bestuursrapportages. Het is
opmerkelijk dat het college het onderwerp externe inhuur in eerste instantie niet meer wenste
op te nemen in de bestuursrapportages, gelet op de bestuurlijke gevoeligheid. De motie met
betrekking tot de formatielasten die breed is aangenomen tijdens de behandeling van de
jaarrekening 2020, getuigt van het feit dat dit onderwerp zeer actueel is en op grote
belangstelling van de raad kan rekenen.
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Het lijkt goed om de wel gepresenteerde overzichten zelf nader te bezien. Samengevat, laten
de overzichten uit de bestuursrapportages 2020 het volgende beeld zien:
Uitgaven

Prognose

Vijfde bestuursrapportage 2020 (t.m. augustus)

5.859.132

11.000.000

Beantwoording raadsvragen 28 augustus 2020: 1
september

5.800.000

Zesde bestuursrapportage 2020 (t.m. oktober)

7.073.975

9.000.000

Zevende bestuursrapportage 2020 (t.m. december)

8.532.164

8.532.164

Rekening 2020

8.532.000

Uit deze samenvatting valt op te maken, dat men vanaf november een goed beeld krijgt op de
omvang van de inhuur. De raming van € 9 mln. sluit redelijk goed aan op de uiteindelijke
realisatie van € 8,5 mln. Nu zou men verwachten dat dit beeld in september als scherp zou
kunnen zijn. In vergelijkend perspectief kan echter gesteld worden, dat het voor veel
gemeenten lastig is om in september al een goede prognose af te geven voor het gehele jaar.
Ook met deze overzichten blijft de inhuur een bestuurlijk aandachtspunt, getuige de discussie
die in het kader van de programmabegroting 2021 over de normen wordt gevoerd, getuige de
discussie die in het kader van de opzet van de bestuursrapportage wordt gevoerd en getuige de
discussie die in het kader van de jaarrekening 2020 wordt gevoerd.

4.8 De normen
Verschillende normen voor de inhuur van externen worden binnen de gemeente gebruikt, ook
tijdens de raadsdiscussies. Zo voert de programmabegroting 2020 een norm op van 8%
(programmabegroting 2020, p. 108), terwijl het amendement dat tijdens de
begrotingsbehandeling 2021 wordt ingediend de Roemernorm van 10% opvoert. Het college
brengt daar tijdens de begrotingsbehandeling 2021 de norm tegenin die uit de
personeelsmonitor van het A+O fonds kan worden gedestilleerd. In de personeelsmonitor over
2020, valt voor gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners een gemiddelde van 18% te
lezen:
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(A+O Fonds, personeelsmonitor 2020, p. 26)

Deze drie normen kunnen op basis van de primitieve begroting 2020 en op basis van het
rekeningresultaat worden omgezet in absolute bedragen en vervolgens vergeleken worden met
de daadwerkelijke uitgaven voor externe inhuur. Het volgende beeld ontstaat dan:

Begroting
Begroting primitief (p. 75)

Roemer

A+O fonds

60.400.000

60.400.000

60.400.000

Norm inhuur %

8%, p. 108

10%

18%, p. 26

Norm inhuur absoluut

4.832.000

6.040.000

10.872.000

Rekening 2020

8.532.000

8.532.000

8.532.000

Verschil

3.700.000

2.492.000

-2.340.000

Rekening

Roemer

A+O fonds

Rekening 2020

67.189.000

67.189.000

67.189.000

Norm inhuur %

8%, p. 108

10%

18%, p. 26

Norm inhuur absoluut

5.375.120

6.718.900

12.094.020

Rekening 2020

8.532.000

8.532.000

8.532.000

Verschil

3.156.880

1.813.100

-3.562.020

De tabel laat zien dat de omvang van de inhuur van externen zich minder goed verhoudt tot de
begrotingsnorm van 8% en de Roemernorm van 10%, zowel op voorcalculatorische als op
nacalculatorische basis. Aan de andere kant ligt de inhuur wel weer lager dan het gemiddelde
van 18%, zoals de personeelsmonitor deze presenteert voor het jaar 2020.

Inhuur van derden

65

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Opmerkelijk is, dat de normen zoals geformuleerd in de programmabegroting door de jaren
heen wijzigen. Zo wordt in de begroting 2019 een norm van 6% gehanteerd, in de begroting
2020 een norm van 8% en in de begroting 2021 een norm van 9% gehanteerd.
Er vindt geen centrale sturing op de normen plaats en uit de interviews blijkt, dat de
respondenten ook niet altijd bekend zijn met de normen. Het zou in dit verband raadzaam zijn,
als overeengekomen normen goed gecommuniceerd worden, maar ook realistisch zijn: een
norm van 6% of zelfs van 9% kan in vergelijkend perspectief als minder realistisch worden
aangemerkt.

4.9 Het normenkader
Als nu de bovenstaande analyse wordt afgezet tegenover het normenkader, ontstaat het
volgende beeld:
Object

Aandachtsgebied

Operationele norm

Onderzoeksbevinding

Niveau van inhuur

Eenduidig en
gecommuniceerd.

In beginsel wordt de norm
opgenomen in de primitieve
begroting, maar deze wordt
niet door de respondenten
herkend. Ook het college
hanteert deze norm niet.

Werkwijze m.b.t. inhuur

Eenduidig en
gecommuniceerd.

Het nieuwe beleid bevat nog
zeer veel onduidelijkheden
en zal geconcretiseerd
moeten worden.

Budgethouder

Mag binnen de kaders
besluiten om tot inhuur
over te gaan.

Binnen de huidige kaders
wordt hieraan voldaan. In de
praktijk worden besluiten
soms op MT niveau en soms
door de budgethouder
genomen. In het nieuwe
beleid is dit onduidelijk voor
de respondenten.

Directie

Bewaakt de kaders en
kan interveniëren.

In de huidige situatie gebeurt
dit niet traceerbaar. In het
nieuwe beleid is geen rol
weggelegd voor de directie.

Controller

Controleert de inhuur op
rechtmatigheid,
doelmatigheid en
doeltreffendheid.

In de huidige situatie, maar
ook in het nieuwe beleid
maakt inhuur geen onderdeel
uit van interne controle.

Doelstelling
inhuur

Rollen
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Financiën/HRM

Genereert adequate
informatie met
betrekking tot inhuur.

Hier wordt aan voldaan:
overzichten kunnen volledig
en actueel worden
opgesteld.

Actueel

Per kwartaal op het
niveau van
budgethouders een
inzicht in de omvang van
de inhuur, afgezet tegen
het gereserveerde
budget.

In de huidige situatie gebeurt
dit binnen 1 MT, maar deze
werkwijze is niet
gemeentebreed ingevoerd.
Het nieuwe beleid refereert
naar rapportages, maar
onduidelijk is, hoe deze
moeten worden vormgegeven
en door wie.

Betrouwbaar

De informatie is juist en
volledig.

De huidige informatie die
geleverd kan worden is juist
en volledig.

Aansluitend op de
behoefte van de raad

Gevraagde informatie
dient tijdig geleverd te
worden.

Hier is sprake van een
discrepantie tussen wat het
college wil opleveren en wat
de raad aan informatie wil
hebben. Uit deze
discrepantie is een
compromis voortgekomen.

Informatie

Communicatie
raad
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
5.1 Conclusies
Op basis van dit onderzoek zijn de volgende conclusies te trekken.
De inhuur van externen laat vanaf 2017 in absolute zin een daling zien. Ook als percentage van
de totale personele lasten daalt de inhuur vanaf dat jaar. Afgezet tegen het landelijke
gemiddelde, zoals dat kan worden afgeleid uit de personeelsmonitor van het A+O fonds en
vervolgens kan worden vertaald naar de situatie in SWF, ontstaat het volgende beeld.

SWF versus landelijk gemiddelde
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
Rekening 2017

Rekening 2018
SWF

Rekening 2019

Rekening 2020

Norm op basis van A+O

Uit de bovenstaande grafiek valt op te maken, dat de gemeente in 2017 nog boven het landelijk
gemiddelde lag, maar dat de inhuur vanaf 2018 lager ligt dan dit gemiddelde.
Geconcludeerd kan worden, dat binnen de gemeente een werkwijze is ontstaan, waarbij men
binnen sommige MT’s de afwegingen en beslissingen neemt met betrekking tot inhuur en
waarbij men dan beziet in hoeverre de budgetten toereikend zijn en of men de vraag ook intern
kan vervullen. In andere Mt’s gebeurt dit echter niet en wordt het besluit om tot inhuur over
te gaan door de budgethouder genomen. Een daadwerkelijke sturing vanuit de directie is niet
traceerbaar geconstateerd. Er worden geen rapportages aan de directie met betrekking tot
inhuur aangeboden. Ook worden geen concernbrede audits of interne controles uitgevoerd naar
inhuur. De inhuur van externen is op dit moment geen object van interne controle of
verbijzonderde interne controle.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat binnen het domein van seizoenswerk conform
de eerder vastgestelde procedure wordt gehandeld: in 2019 en 2020 worden geen opdrachten
verstrekt buiten de raamovereenkomsten en buiten WSW medewerkers.
De huidige praktijk laat zien, dat de verschillende MT’s verschillend omgaan met de controle
op inhuur. Zo wordt binnen één MT gebruik gemaakt van rapportages die ook als controle
instrument worden gebruikt. Aan de hand van deze rapportages wordt bezien of alle inhuur
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daadwerkelijk is afgestemd in het MT, maar ook of de keten als geheel binnen de formatie en
binnen de budgetten blijft. Deze werkwijze is echter niet universeel.
Het werken met een flexibele schil levert een efficiencywinst van 50% op. Het betreft hier
vaste medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld verschillende
gebiedsteams. Als deze medewerkers ingehuurd zouden worden, zou de gemeente het dubbele
moeten betalen voor deze capaciteit. Een voorwaarde voor zo’n flexibele schil is wel, dat het
moet gaan om medewerkers die ongeveer hetzelfde functieprofiel en takenpakket hebben.
De gemeente huurt in bij ziek en piek. Daarnaast wordt vrij veel ingehuurd bij tijdelijke
projecten of programma’s, hetgeen vermoedelijk samenhangt met de financiering. Inhuur vindt
bij vrijwel ieder organisatie-onderdeel plaats, maar niet in gelijke mate. Binnen het sociaal
domein vindt de meeste inhuur plaats over de periode 2017 tot en met 2020, hetgeen
verklaarbaar is. In deze periode zijn zeer veel taken op het sociaal domein overgedragen aan
gemeenten, met als gevolg dat een sterke behoefte ontstond aan extra capaciteit.
De inzet van eigen personeel op plekken elders binnen de organisatie is problematisch. Er wordt
zo veel mogelijk over de grenzen van de eigen teams heen gekeken, maar de gemeente zou
hier ook actiever mee om kunnen gaan. Respondenten geven aan, dat de inzet van eigen
ambtenaren nogal wat knelpunten kent. Er wordt toch vaak specifieke kennis gevraagd die
collega’s niet hebben. Daarnaast opteren ambtenaren in vaste dienst niet snel voor een
tijdelijke klus binnen een ander team, als daarmee hun vaste aanstelling gevaar dreigt te lopen.
Geconcludeerd kan worden, dat het nieuwe beleid met betrekking tot inhuur in de vorm van
een presentatie vrij abstract is geformuleerd en niet ingaat op de diverse taken, bevoegdheden
en rollen van de diverse partijen. Tevens kan geconcludeerd worden dat sprake is van relatief
veel partijen die een rol vervullen waar het externe inhuur betreft.
Niet duidelijk is of een budgethouder in het nieuwe beleid nu zelf mag beslissen om tot inhuur
over te gaan of dat deze beslissing moet worden genomen door het keten-managementteam of
door de directie.
Ook is niet duidelijk hoe volgens het nieuwe beleid de controle plaatsvindt en hoe de
rapportages en de contractregistratie vormgegeven worden.
Tevens is voor de respondenten onduidelijk, wat in het nieuwe beleid nu precies de rol van de
afdeling HR, de werkplaats, Súdwest Werkt Door, Friesland Werkt, het accountteam en de
Fryske Flekspool is. Dit leidt in de praktijk tot verschillende beelden bij verschillende
respondenten.
In het nieuwe beleid met betrekking tot inhuur wordt geen rol toegekend aan de directie. Wel
wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer centrale sturing en regie op inhuur van externen.
Als de begrote inhuur wordt afgezet tegenover de gerealiseerde inhuur, ontstaat voor de jaren
2019 en 2020 het volgende beeld:
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Uit de overzichten valt op te maken, dat in de oorspronkelijke begrotingen 2019 en 2020
normen worden gehanteerd van 6% respectievelijk 8%, maar dat in de gewijzigde begrotingen
deze normen niet meer worden aangehouden. De rekeningen sluiten vervolgens goed aan op
deze gewijzigde begrotingen, maar veel minder goed op de oorspronkelijke normen voor inhuur.
In de bestuursrapportages worden echter geen expliciete mededelingen hierover gedaan. Dit is
ook sommige fracties niet ontgaan, getuige de schriftelijke vragen en opmerkingen die in dit
verband gesteld worden: “Uit de jaarrekening van 2019 blijkt, dat van de totale loonsom van
de gemeente, ruim 16% uitgegeven wordt aan inhuurkrachten. Dit komt neer op 10,7 mln. euro.
Bij de begroting was afgesproken dat de externe inhuur niet meer mocht zijn dan 6%”.
Aan de hand van de reactie van het college kan geconstateerd worden, dat ook het college de
oorspronkelijke normen niet al te stringent opvat en zich eerder laat leiden door de vacature
ruimte die beschikbaar is voor inhuur.
Het college is terughoudend op het gebied van informatievoorziening met betrekking tot inhuur
richting de raad. Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2019 stelt het college dat “u als
raad maximaal wordt meegenomen”. Op basis van deze toezegging wordt in de vijfde
bestuursrapportage 2020 een overzicht van inhuur gepresenteerd en dit wordt tevens in de
zesde bestuursrapportage gedaan. Vervolgens wijkt het college vanaf de zevende
bestuursrapportage weer af van deze lijn en neemt geen overzichten meer op met betrekking
tot inhuur. Pas na een behoorlijke discussie wordt uiteindelijk het compromis bereikt, dat de
helft van de rapportages overzichten van inhuur presenteert. Hier houdt het college zich aan.
Het is feitelijk te danken aan de inspanningen van een fractie, dat de overzichten met
betrekking tot inhuur nog worden opgenomen in de (helft van de) bestuursrapportages. Het is
opmerkelijk dat het college het onderwerp externe inhuur in eerste instantie niet meer wenste
op te nemen in de bestuursrapportages, gelet op de bestuurlijke gevoeligheid. De motie met
betrekking tot de formatielasten die breed is aangenomen tijdens de behandeling van de
jaarrekening 2020, getuigt van het feit dat dit onderwerp zeer actueel is en op grote
belangstelling van de raad kan rekenen.
Binnen de gemeente wordt met verschillende normen ten aanzien van inhuur gewerkt. Zo
presenteren de primitieve programmabegrotingen normen van 6% (2019), 8% (2020) en 9%
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(2021). Het college hanteert normen die ontleend worden aan het A+O fonds (18% in 2020),
terwijl in de raad de Roemernorm is voorgesteld (10%). Er vindt geen centrale sturing op de
normen plaats en uit de interviews blijkt, dat de respondenten ook niet altijd bekend zijn met
de normen. Het college stuurt eerder op basis van de vacature ruimte dan op basis van de
normen: “Bij vaststelling van de primitieve programmabegroting is 6% aan externe inhuur
begroot. Gedurende het jaar wordt bekeken welke activiteiten door eigen personeel kunnen
worden uitgevoerd, dan wel externe inhuur benodigd is en kan men in de loop van het jaar
vacatureruimte inzetten voor inhuur van externen. Het percentage externe inhuur is daardoor
hoger dan primitief begroot, doordat vacatureruimte (tijdelijk) is ingevuld door externe inhuur”
(beantwoording raadsvragen, 28 augustus 2020).

5.2 Aanbevelingen
Vanuit deze conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan.
Aanbevolen wordt om een zo concreet mogelijk schema of stappenplan op te stellen, waarin
concreet wordt aangegeven wie nu precies wat moet doen met betrekking tot inhuur. In dit
schema zouden de diverse taken en rollen van de diverse actoren duidelijk moeten zijn
beschreven. Ook moet in dit schema duidelijk worden gemaakt wie waartoe gemachtigd is met
betrekking tot inhuur, welke stappen facultatief zijn en welke stappen verplicht.
Het verdient aanbeveling om bij de verdere vormgeving van het beleid expliciet in te gaan op
de manier waarop de naleving van het beleid wordt gecontroleerd, hoe de rapportages vorm
krijgen en hoe de contractregistratie zal plaatsvinden. In dit verband valt te overwegen om de
procedures met betrekking tot externe inhuur onderdeel uit te laten maken van het
normenkader, zodat deze procedures object worden van interne controle en verbijzonderde
interne controle.
Het verdient aanbeveling om het gebruik van managementrapportages gemeentebreed in te
voeren en deze rapportages ook te delen met de directie.
Om daadwerkelijk centraal te sturen, ligt het voor de hand, ook de directie in stelling te
brengen. Dit wil niet zeggen, dat de directie in het vervolg alle besluiten over inhuur zelf moet
nemen, maar wel dat de directie periodiek inzicht heeft in het verloop van inhuur en kan
interveniëren als dat nodig is. In dit verband kan worden aanbevolen prioriteit te geven aan de
vormgeving van rapportages met betrekking tot inhuur van externen richting de directie.
De mogelijkheden om inhuur te reduceren zijn niet altijd voorhanden. Bij ziekteverzuim, krapte
op de arbeidsmarkt of bij de overbrugging van een vacante positie, kan men vaak niet anders
dan omzien naar inhuur. Dit behoeft echter niet het geval te zijn bij tijdelijke projecten of
programma’s. Hoewel het voor de hand ligt hiervoor tijdelijke capaciteit aan te trekken in de
vorm van inhuur, mede gelet op de tijdelijke financiering, bestaan wel voorbeelden van
gemeenten waarbij ook voor dit soort tijdelijke projecten structureel vast personeel wordt
aangetrokken. Binnen deze gemeenten bestaat namelijk het besef dat de tijdelijke projecten
zich dermate frequent voordoen, dat dit feitelijk een structureel karakter heeft. Het is dan
verstandig om vast personeel aan te trekken en een soort projectenpool op te richten.
Het college kan in overweging worden gegeven om in iedere bestuursrapportage stil te staan
bij de inhuur van externen, gelet op de bestuurlijke gevoeligheid. Overwogen kan worden om
dit item te verbreden naar de totale personele lasten, gelet op de motie die tijdens de
behandeling van de jaarrekening 2020 op een breed draagvlak kon rekenen in de raad.
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Het zou in dit verband raadzaam zijn, om vooraf een duidelijke norm met betrekking tot inhuur
te formuleren en deze norm ook goed te communiceren. Deze norm zal ook realistisch moeten
zijn: een norm van 6% of zelfs van 9% kan in vergelijkend perspectief als minder realistisch
worden aangemerkt. Het verdient aanbeveling actief te sturen op deze normen, ook vanuit het
college.
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Bestuurlijke reactie
Súdwest-Fryslân streeft naar een krachtige organisatie, met professionele medewerkers, die
flexibel en duurzaam kunnen inspelen op wat de inwoners en het bestuur van hen vragen.
Als college vinden we het belangrijk om het volgende vooraf op te merken: Voor het invullen
van vaste of tijdelijke vacatures wordt eerst intern gezocht. Pas als dit niet tot het gewenste
resultaat leidt, wordt buiten de eigen organisatie gekeken. De dagelijkse praktijk heeft ons
geleerd dat daarbij – juist in tijden van krapte op de arbeidsmarkt – niet aan de inhuur van
externen te ontkomen valt. Zo beschouwen wij ‘externe inhuur’ als een noodzakelijke
aanvulling om de krachtige organisatie te zijn waarnaar wij streven.
Uitgangspunt is en blijft het principe ‘structureel werk, structureel personeel’. Dat is in deze
collegeperiode (2018-2022) ook diverse keren gecommuniceerd met de gemeenteraad.
In de afgelopen jaren hebben wij hier nadrukkelijk op gestuurd. Dat dit tot resultaat heeft
geleid maakt het rapport van de rekenkamer duidelijk. De inhuur van externen vertoont een
dalende lijn en het niveau van inhuur is lager dan de benchmark van vergelijkbare
gemeenten. 5

SWF versus landelijk gemiddelde
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Norm op basis van A+O

Onze koers is om deze lijn verder uit te werken en nadrukkelijker te borgen. Om dit helder te
maken is ambtelijk een concept visiedocument opgesteld, die binnenkort in het college zal
worden besproken. In de komende tijd zal deze visie nader geconcretiseerd worden. Wij
zien daar de volgende kaders in opgenomen.
•

Kader stellend:
o Verdere focus van het HR beleid op het versterken van de eigen kracht van onze
organisatie door duurzaam inzetbare en flexibele medewerkers.
o Nadere regelgeving vanuit de directie (richtlijn werving en selectie, mandaten,
inkoopbeleid e.d.)
o Begeleiding, advisering en bewaking van externe inhuur door de teams HR, JVZ/inkoop
en Financiën.

•

Monitoring en verantwoording
o Centrale registratie en verantwoording van inhuur en contracten

5

Grafiek uit rapport rekenkamer (blz 7). Hierbij is het landelijke percentage van vergelijkbare gemeenten uit
de personeelsmonitor vertaald naar de bedragen van SWF.
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o

Rapportering en verantwoording in managementrapportages door teams en ketens.

In het rapport worden verschillende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan waarop
wij hierna onze reactie geven.
•

Informatievoorziening gemeenteraad
De rekenkamer concludeert: ‘Het college is terughoudend op het gebied van
informatievoorziening met betrekking tot inhuur richting de raad’ en ‘Het is feitelijk te danken
aan de inspanningen van een fractie, dat de overzichten met betrekking tot de inhuur nog
worden opgenomen in de (helft van de) bestuursrapportages’.
Met de alinea waarvan beide zinnen deel uitmaken, wordt het beeld geschetst dat het als
college geen verantwoording wil afleggen aan de gemeenteraad. Dit beeld is pertinent onjuist.
Verschil van mening was er over de frequentie waarin en de wijze waarop er gerapporteerd
moest worden; daarover zijn afspraken gemaakt, zoals dat de normale gang van zaken is tussen
college en gemeenteraad.

•

Visie document
De rekenkamer rept over ‘het nieuwe beleid met betrekking tot inhuur’ en trekt conclusies, die
te voorbarig en te stellig zijn. Zoals hiervoor al aangegeven is er geen ‘nieuw beleid’ maar is er
een visiedocument dat de richting aangeeft waarlangs de verdere concretisering vorm zal
krijgen. De bovengenoemde uitwerkingen sluiten goed aan bij het normenkader dat de
rekenkamer voorstelt.

•

Interne mobiliteit.
De rekenkamer geeft aan dat de interne mobiliteit tussen teams ‘verbeterd’ kan worden. Dit is
een dooddoener. Veel kan beter, maar wij wijzen er op de interne mobiliteit bij SúdwestFryslân al beduidend hoger is dan bij vergelijkbare gemeenten (bron: personeelsmonitor SWF
2020). De conclusie van de rekenkamer om de inzet van eigen personeel op plekken elders
binnen de gemeente te kwalificeren als ‘problematisch’ is dan ook veel te zwaar aangezet.

•

Proces en beleid externe inhuur onderdeel interne controle.
Voorgesteld wordt het naleven van de procedures voor de externe inhuur onderdeel te laten
uitmaken van het normenkader, zodat deze procedures object worden van de interne controle.
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Op grond van de resultaten tot dusver en de in te bouwen controlemechanismen bij de verdere
uitwerking zien wij geen aanleiding voor deze uitbreiding.
•

Flexibele schil.
De rekenkamer stelt dat 50 procent efficiëntiewinst kan worden behaald met een flexibele schil
van vaste medewerkers die flexibel ingezet kunnen worden. Deze aanbeveling gaat volledig
voorbij aan het feit dat werknemers van Súdwest Fryslân nu al flexibel worden ingezet. Sterker
nog al sinds het ontstaan van de gemeente, per 2011, wordt gewerkt met een pool van projecten programmamanagers. Medewerkers van deze pool worden voortdurend bij verschillende
opgaven, programma’s en projecten ingezet. Ook op andere plaatsen wordt dit principe
toegepast als dit zinvol wordt geacht. Een recent voorbeeld betreft het Sociaal Domein waar
een flexpool is opgericht van medewerkers die in de verschillende gebiedsteams ingezet worden
bij piek en ziekte. De winst is op die plekken niet nog een keer te behalen.

•

Bestuursrapportages (berap)
In het rapport wordt ter overweging gegeven om externe inhuur (weer) onderdeel te maken van
iedere berap. Wij hebben hierin, na overleg met de auditcommissie van de gemeenteraad,
recent de keuze gemaakt om dit niet in elke berap mee te nemen.

•

Rol directie
De rekenkamer heeft geen ‘daadwerkelijke sturing’ vanuit de directie ‘traceerbaar
geconstateerd’. Dat is bijzonder, want de sturing is er wel degelijk en traceerbaar bovendien,
maar niet op de manier zoals de rekenkamer het zou willen. De sturende rol van de directie
heeft in de praktijk juist als resultaat gehad dat de omvang van externe inhuur is gedaald. Via
de verdere uitwerking van de visie – met onder andere de centrale registratie en
managementrapportages - wordt die sturende rol meer zichtbaar gemaakt.

•

Duidelijke norm
De rekenkamer concludeert dat er verschillende normen voor externe inhuur worden
gehanteerd en dat er bovendien verschillen bestaan in de wijze waarop hier naar gekeken
wordt. Deze conclusie is onjuist. Dat de rekenkamer verschillende normen heeft gezien
betekent niet dat op verschillende normen wordt gestuurd. Integendeel, voor sturing is één
duidelijke norm: de totale personeelsuitgaven.
Voor nadere duiding nog het volgende:
Binnen onze visie, waarbij teammanagers beschikken over een budget voor hun personele
uitvoering (bestaande uit salariskosten en externe inhuur) is het maximale budget de norm.
Juist bij de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is deze flexibiliteit essentieel. Een
teammanager moet, bij voldoende budget, de mogelijkheid hebben een vaste formatieplek in te
vullen met externe inhuur mocht de vacature anders niet vervuld kunnen worden.
Het niet stellen van een maximale norm aan externe inhuur betekent niet dat wij niet kijken
naar benchmarkgegevens. Integendeel. De gegevens van het A&O fonds zijn hierbij onze
leidraad. De in het rapport genoemde Roemernorm van 10% hanteren wij niet. Deze is bedoeld
voor ministeries en dus niet passend voor een gemeentelijke organisatie. Ook een norm op basis
van de primitieve begroting vinden wij niet logisch, gelet op de hiervoor genoemde visie en de
gewenste flexibiliteit. Wel moet de primitieve begroting in de nabije toekomst beter inzicht
geven in het aandeel inhuur op de totale loonsom, zo is althans het streven. Monitoring zal
plaatsvinden via de managementrapportages. Afwijkingen worden vermeld in de
bestuursrapportages
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Nawoord rekenkamer
De rekenkamer heeft met interesse kennis genomen van de reactie van het college op het
onderzoeksrapport ‘Inhuur van Derden’. De rekenkamer constateert een wat defensieve
houding van het college en constateert eveneens dat het college niet ingaat op de
aanbevelingen die gedaan worden in het onderzoeksrapport. Naar aanleiding van deze reactie
wil de rekenkamer enkele onderdelen uit het rapport als volgt onder de aandacht brengen.
De rekenkamer concludeert inderdaad dat het college terughoudend is de raad van informatie
te voorzien met betrekking tot inhuur. Dat is geen kwalificatie, maar een feitelijke constatering
die ontleend wordt aan het memo van 23 februari 2021, die door het college wordt verzonden
aan de raad. In dit memo stelt het college dat inmiddels veel items zijn toegevoegd aan de
bestuursrapportages, zoals een overzicht van de inhuur van derden. Het college stelt daarop
voor om onder meer het onderdeel inhuur niet meer op te nemen. Pas na discussies over deze
nieuwe opzet van de bestuursrapportages in de commissie Bestuur en Financiën (medio maart
2021) en in de auditcommissie (mei 2021), waarin door raadsleden expliciet wordt aangegeven
dat men behoefte heeft aan informatie over inhuur, wordt uiteindelijk een compromisvoorstel
bereikt. De rekenkamer heeft een adequate informatievoorziening, die aansluit op de behoefte
van raadsleden, altijd van groot belang geacht. Op dit specifieke onderwerp, zou een facilitaire
houding van het college in het kader van actieve informatievoorziening, niet misstaan.
Hoewel het college ontkent dat sprake is van nieuw beleid met betrekking tot de inhuur van
derden, is dit in de ambtelijke beleving wel het geval. Het feit dat dit beleid enkel is vastgelegd
in een presentatie doet daar niet aan af. Geconstateerd kan wel worden, dat de presentatie
onduidelijkheid heeft opgeroepen binnen de ambtelijke organisatie. Zo bestaan verschillende
beelden over de diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden van de diverse actoren. In een
dergelijke situatie verdient het aanbeveling zo snel mogelijk over te gaan tot de vormgeving
van concreet en gedragen beleid en dit ook eenduidig te communiceren.
De ambtelijke organisatie probeert zo veel mogelijk over de grenzen van de eigen teams te
kijken, voordat over wordt gegaan tot inhuur. De respondenten betitelen echter de inzet van
eigen medewerkers voor werkzaamheden bij andere teams zelf als problematisch. Het zou het
college sieren, als deze letterlijke kwalificering van medewerkers van een verklarende analyse
zou worden voorzien.
Op dit moment vindt geen controle plaats op de inhuur. Het gevolg hiervan is, dat als wordt
afgeweken van de spelregels, dit niet wordt opgemerkt tijdens een rechtmatigheidscontrole en
ook de directie hier niet automatisch van in kennis wordt gesteld. Nu kan dit worden afgevangen
door te voorzien in een adequate directierapportage. Aangezien de directie echter ook geen
rapportages ontvangt met betrekking tot inhuur, rijst de vraag in hoeverre de directie zich goed
op punt laat informeren en in staat is hier de nodige sturing aan de dag te leggen.
De rekenkamer stelt in het geheel niet dat 50% efficiencywinst kan worden behaald met een
flexibele schil. De rekenkamer constateert dat binnen sommige organisatieonderdelen
(bijvoorbeeld bij de gebiedsteams) een efficiencywinst van 50% wordt behaald door gebruik te
maken van een flexibele schil. Wij maken uit deze reactie op, dat het college deze conclusie
(en ook de passages die tot deze conclusie hebben geleid) niet juist heeft gelezen.
Uit de gesprekken met respondenten is niet gebleken in hoeverre de directie daadwerkelijk op
inhuur stuurt. Aangegeven wordt, dat besluiten om in te huren soms door de budgethouder,
soms in de managementteams, maar nooit op directieniveau genomen worden. Ook in het
nieuwe beleid staat geen expliciete rol voor de directie ingeschreven. “Men gaat ervan uit, dat
budgethouders zich aan de spelregels houden”, zo wordt wel opgemerkt in dit verband. De
gedachte dat de inhuur is gedaald door de sturende rol van de directie wordt dan ook niet
bevestigd in dit onderzoek.
Niet duidelijk is op welke norm met betrekking tot inhuur de gemeente nu precies stuurt. Wel
duidelijk is, dat het opvoeren van verschillende normen tot verschillende verwachtingen leiden.
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Door een norm van 8% in de programmabegroting op te voeren krijgt deze norm, bij het
vaststellen van de programmabegroting door de raad, wel degelijk een taakstellend karakter.
Dit geldt overigens voor de gehele programmabegroting. Het college zelf introduceert de norm
die uit de personeelsmonitor van het A+O fonds kan worden gedestilleerd, een norm die
betrekking heeft op inhuur. De reactie van het college dat enkel het totaal aan
personeelsuitgaven als norm wordt gehanteerd, bevreemdt. Dit verhoudt zich immers niet tot
de vastgestelde programmabegrotingen en evenmin tot de uitspraak van het college tijdens de
begrotingsbehandeling in 2020, waarin het college de A+O norm voor inhuur introduceert. Als
men enkel het totaal aan personele lasten als norm wenst te hanteren, verdient het aanbeveling
de norm met betrekking tot inhuur niet meer op te nemen in de programmabegroting. Het zal
duidelijk zijn, dat de rekenkamer daar geen voorstander van is.
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