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Managementsamenvatting

Voor u ligt een rapportage met een analyse van de situatie in West Betuwe en de bedrijfsvoeringsorganisatie en een 
advies over het overdragen van de bedrijfsvoeringstaken Financieel beleid en advies, Algemeen juridische zaken en 
Facilitaire zaken.

Sinds 2014 zijn er verschillende bewegingen gaande in de regio en de gemeente: van gemeentelijke samenwerking, 
van het samenbrengen van uitvoeringstaken tot een gemeentelijke fusie. Hierdoor is er een enigszins complexe 
situatie ontstaan waarbij gemeentelijke taken, samenwerkingen en fusies in elkaar vervlochten zijn. Om de volgende 
stap te zetten in het doorontwikkelen van de eigen organisatie en de samenwerking is West Betuwe voornemens om 
een definitief besluit te nemen over het al dan niet onderbrengen van de taken van financieel beleid en advies, 
algemeen juridische zaken en facilitaire zaken bij de BWB.

Om hier een weloverwogen en goed gefundeerd besluit over te nemen heeft de gemeente Rijnconsult gevraagd om 
zowel een evaluatie als een daaropvolgende businesscase op te leveren, waarbij de eigen organisatie en de huidige 
samenwerking onder de loep worden genomen en er een advies wordt geformuleerd over de te volgen route.

Er is onderzoek gedaan middels: een documentstudie, een intern klanttevredenheidsonderzoek, meer dan 25 
interviews bij de betrokken organisaties: de BWB, gemeente West Betuwe, gemeente Tiel en de gemeente Culemborg. 
De gesprekken zijn gevoerd met medewerkers, management, directie, OR, bestuurders en er is een benchmarksessie 
georganiseerd met organisaties in vergelijkbare situaties. Dit heeft geleid tot een evaluatie, een businesscase en 
daarop volgend advies.

De drie teams van West Betuwe zijn beoordeeld op basis van de vier K’s: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kansen voor 
medewerkers en de Kosten, en zijn daarbij vergeleken met teams bij de BWB. Hierbij is de historische- en 
organisatiecontext ook meegenomen. Dat heeft geresulteerd in de volgende conclusies:
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Conclusies met betrekking tot de specifieke onderzoeksvragen:

• Wat betekenen de observaties en resultaten van de generieke evaluatie van BWB voor dit onderzoek?
• De BWB is om verschillende redenen verkeerd uit de startblokken gekomen. Hierdoor is de dienstverlening in de 

beginfase onder de maat geweest en daar heeft het imago ook onder te lijden gehad. We constateren echter dat 
er een verzakelijking heeft plaatsgevonden die heeft bijgedragen aan een kwalitatieve inhaalslag, zoals ook in 
de KTO-cijfers terug te zien is. BWB staat eigenlijk op een kantelpunt , waar ze een lange aanloopperiode klaar 
is voor doorontwikkeling en het verzilveren van de potentie. Dit betekent voor het onderzoek dat alleen een 
vergelijking met prestaties uit het verleden voor een scheef beeld zou zorgen. Daarom richt dit onderzoek zich 
ook nadrukkelijk op de potentie die op korte en middellange termijn wordt gezien.

• Hoe verloopt de dienstverlening van BWB aan Tiel en Culemborg?
• Deze historie heeft, ondanks begrip voor de (zelf door de gemeenten gecreëerde) lastige (financiële) 

omstandigheden waarbinnen de dienstverlening geleverd moest worden, geleid tot irritatie en ontevredenheid 
bij de gemeente(n). De belangrijkste kritieken zijn: nog teveel operationele problemen, te weinig verbinding 
met de gemeente, de lokale vraagstukken en stakeholders.  

• Verdere kritiek van ‘afnemers’ is vooral dat de BWB nog te weinig synergievoordelen opgeleverd heeft qua 
uitwisseling van kennis over gemeenten heen, soms te afstandelijk, financiële administratie nog niet op orde, 
verstrekking financiële informatie over budgetten/projecten, P&O-advies en advisering, actief meedenken 
(POI, financieel beheer en ICT), variatie per medewerker.

• Echter, de cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek laten ook wat anders zien. Men is tevreden over de 
dienstverlening van de BWB. De BWB heeft de drie gemeenten financieel voordeel opgeleverd, de 
kwetsbaarheid verlaagd en kwaliteitsvoordelen opgeleverd.  
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Pluspunten Verbeterpunten

Financieel 
beleid en 
advies

- Beheer, het bewaken van de financiën.
- Heeft in roerige tijd geharmoniseerd en basis op orde gekregen. 
- Zetten stappen vooruit in teamontwikkeling.
- Tijdig opleveren van alle P&C-producten in 2019 en 2020 (tot 

nu).
- Een goedkeurende jaarrekening over het jaar 2019. Door 

Deloitte gekwalificeerd als een grote prestatie in het eerste jaar 
van een fusiegemeente.

- Ondanks alle perikelen over de status van het team, is de sfeer 
onderling goed en zijn de medewerkers loyaal. Zetten stappen in 
de ontwikkeling.

- De structuur bemoeilijkt de aansturing en afstemming. De zichtbaarheid 
van de adviseurs en de grip die ervaren wordt door opdrachtgevers hebben 
daaronder te lijden.

- Proactief (ongevraagd) adviseren en helpen oplossen bij financiële 
knelpunten.

- Adviesvaardigheden.
- Financiële beleidsfunctie, toetsing en signaleren.
- Zichtbaarheid in primaire proces en “uit de kamer komen”.

Facilitaire 
zaken

- Bereikbaarheid en nabijheid wordt positief ervaren.
- Algemeen beeld is prima dienstverlening en dienstverlenende 

houding.
- Ontwikkeld als homogeen team dat naar elkaar toegegroeid is.
- Vergaderzaalreserveringsmodule van TOPdesk in de organisatie 

uitgerold.
- Twee verhuizingen geïnitieerd/georganiseerd.

- Wisselend beeld bij kwaliteit dienstverlening en medewerkers.
- Communicatie matig.
- Beleids- en adviesfunctie ontbreekt grotendeels. Daardoor geen 

gesprekspartner op facilitaire strategisch en tactische vraagstukken als 
huisvesting, beveiliging. Lastig om vernieuwende huisvestings- en 
klantconcepten te ontwikkelen.

- BWB springt in en compenseert beleids- en adviesfunctie.
- Coördinatiefunctie ontbreekt grotendeels. Wordt voornamelijk informeel 

ingevuld. Dit komt ook door een tekort aan (benutte) formatie.
- Relatief hoge leeftijd, aantal aanstaande pensioenen geeft uitdaging in 

personeelsplanning.
- Contractmanagement moet ontwikkeld worden.

Algemeen 
Juridische 
zaken

- Door fusie voldoende omvang en flexibiliteit voor generieke 
juridische advisering.

- Het is een ervaren team.
- Helpt goed bij het oplossen van problemen.

- Toekomstige ontwikkelingen zoals sociaal domein, omgevingswet, privacy 
vragen extra specialisatie. Gemeente heeft nog weinig beeld bij 
verwachtingen t.a.v. Algemeen Juridische Zaken m.b.t. specialisatie.

- Hierbij moet worden gesteld dat de taak van JZ bij de wet- en regelgeving 
vaak veel beperkter is dan dat het in de praktijk wordt opgevat: “Soms lijkt 
er sprake van een misvatting: een wet = juridisch = JZ, maar dat is niet zo. 
Een wet is niet alleen maar juridisch, een wet kent zoveel andere aspecten, 
die niet juridisch zijn.”

Wat zijn de huidige pluspunten en verbeterpunten in de dienstverlening van deze taakvelden aan WB?
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Er is ook gevraagd om te kijken naar een aantal beïnvloedende factoren:

• De cultuur in de organisaties van West Betuwe en BWB: dienstverlenerscultuur van BWB is in ontwikkeling en kan West Betuwe 
helpen

• West Betuwe heeft een cultuur die nog in ontwikkeling na de fusie. Er is op dit moment nog een mengeling van 3 eerdere 
gemeenten en de organisatie heeft nog geen eigen gezicht. Is nog wat zoekende en daardoor afwachtend. De cultuur wordt 
ervaren als open en benaderbaar, maar ook als conservatief, procedureel en bureaucratisch. De gemeente wil of moet toe 
naar een ontwikkelgerichte, flexibele cultuur, maar is daarvoor nog te weinig innovatief bezig en opereert teveel vanuit een 
veilige modus van grip en zekerheid.

• Er is bij de BWB nog steeds sprake van 3 ‘bloedgroepen’, maar er ontstaat meer gezamenlijkheid. De cultuur is de afgelopen 
jaren verzakelijkt, meer een dienstverlenerscultuur. De duidelijkheid en structuur die er steeds meer is moet alleen niet 
verzanden in beheersmechanismen. Ze zijn steeds meer gericht op openheid, verbinding zoeken, meedenken en 
samenwerking. 

• De deelname in een Gemeenschappelijke Regeling op basis van gelijkwaardigheid met Tiel en Culemborg: betekent in essentie 
gedeelde verantwoordelijkheid

• Dit betekent formeel dat de gemeente het eigenaarschap overdraagt aan de BWB, zowel bestuurlijk als managerial. Echter, 
het college vaardigt een lid af aan het bestuur. Daarnaast is het zo dat de gemeente naast mede-eigenaar (zoals nu op de 
andere bedrijfsvoeringstaken die de BWB voor de gemeente uitvoert) ook opdrachtgever is voor de BWB. Daarmee is zij in de 
positie om behoeften te articuleren, afspraken te maken over meer- en maatwerk en via het regieoverleg in de gelegenheid is 
bij te sturen. Tenslotte heeft de gemeenteraad onder andere de mogelijkheid de zienswijze in te dienen bij de 
begrotingsbehandeling van de BWB.

• Daarnaast is het zo dat de BWB zich positioneert als ware zij de afdeling bedrijfsvoering van de gemeente. Dat betekent dat 
zij de verbinding met de gemeente aangaat zowel in de advisering en uitvoering, als in de afstemming over de 
dienstverlening.

• Er is een roep vanuit Tiel en Culemborg om volledig mee te doen neemt toe. Ze vinden eigenlijk dat West Betuwe kleur moet 
bekennen. 

• Er is een gevoel dat er samen gebouwd wordt, daarom zijn er zorgen over wat het gaat doen in de relatie wanneer er wordt 
besloten om niet over te dragen.

• De fusiegemeente West Betuwe die circa 1,5 jaar onderweg is: geen impact op oordeel of overdragen wel of niet verstandig is
• De gemeente verkeert in de post-fusiefase, is nog bezig met harmoniseren van beleidsvelden en herinrichten van processen, 

mensen op juiste plek krijgen, groeien naar 1 cultuur. Dit geldt dus ook voor de betreffende bedrijfsvoeringsteams, die zitten 
ook midden in de ontwikkeling. Dat maakt dat de situatie rondom de dienstverlening van West Betuwe moeilijk vergelijkbaar 
is met die van Tiel en Culemborg. Dit is een tijdelijke situatie, een fase, die wij niet relevant achten voor een oordeel of 
overdragen wel of niet verstandig is.
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Algemene conclusies:

• De BWB is na een lange aanloopperiode en lastige financiële battle klaar voor doorontwikkeling en het 
verzilveren van de potentie. 

• Deze historie heeft, ondanks begrip voor de (zelf door de gemeenten gecreëerde) lastige (financiële) 
omstandigheden waarbinnen de dienstverlening geleverd moest worden, geleid tot irritatie en ontevredenheid 
bij de gemeente(n).

• De cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek laten echter ook zien dat men tevreden is over de dienstverlening 
van de BWB. 

• De gemeente West Betuwe is ook tevreden over de dienstverlening van de eigen mensen, getuige het KTO.

• Er is scepsis bij de gemeente over de toegevoegde waarde van bundeling van taken en mensen en de potentie 
van de BWB. Dit heeft te maken met de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarnaast is er bij een deel van de 
gemeente angst voor het verliezen van de verbinding tussen de bedrijfsvoeringsmensen en –dienstverlening 
wanneer deze over gaan naar de BWB. De nieuwe directeur en het management zetten echt expliciet in op het 
versterken van de verbinding met de gemeenten.

• Wat daarbij ook een belangrijke factor is, is de opvatting bij de gemeente dat zij door de fusie van een 
schaalgrootte goed in staat is de ontwikkeling op de vier K’s zelf waar te maken. 

• Uit een eerste doorrekening o.b.v. de verrekensystematiek blijkt dat er op korte termijn geen significante 
kostenvoordelen of nadelen te verwachten zijn. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de systematiek nog under
construction is.

Uit de vergelijking op de vier K’s en de businesscase blijken zowel inhoudelijke argumenten voor, als ook redenen tegen 
(of dwingende condities bij) overdracht van de taken naar BWB:
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Argumenten voor overdragen:
1. Ontwikkelen kwaliteit.

• De BWB beschikt over een visie en infrastructuur om de ontwikkeling op de vakinhoud en de 
adviesvaardigheden van de medewerkers en daarmee de dienstverlening te ontwikkelen. 

• Daarnaast zijn er door de schaalvergroting meer mogelijkheden om specialisaties te ontwikkelen 
en meer reliëf aan te brengen in de opbouw van de teams bij samenwerking in BWB-verband dan 
wanneer de bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente blijven. 

2. Kansen voor medewerkers. Bovenstaande voordelen bieden de medewerkers kansen op 
professionele ontwikkeling.

3. Verlagen kwetsbaarheid. De vervangingsmogelijkheden, het verlagen van de kwetsbaarheid is beter geborgd 
bij schaalvergroting

De mate waarin deze voordelen aan de orde zijn verschillen per team van de gemeente.

Argumenten tegen/dwingende condities:
1. De zorg om de nabijheid. De gemeente wil, zowel ambtelijk als bestuurlijk, dat adviseurs nabij zijn, mede 

kunnen bepalen waarop ze ingezet worden. 
2. Grip. De gemeente heeft moeite om grip te krijgen op de dienstverlening van de BWB. Er is behoefte aan 

betere afspraken over de wijze waarop medewerkers van de BWB ingezet worden
3. Zelf kunnen/moeten doen. Een groot deel van de gemeente acht de gemeente van een dergelijke omvang dat 

zij deze taken zelf kan/moet uitvoeren. 
4. Emotie en weerstand. Er is sprake van emotie en weerstand bij de direct betrokken medewerkers en de 

omgeving, zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. 
De zorgen om nabijheid en grip zijn ons inziens oplosbaar door goede afspraken te maken tussen West Betuwe en de 
BWB. De gemeente kan zelf ontwikkelactiviteiten ontplooien, maar ons inziens is de BWB beter toegerust op de 
ontwikkeling van de specifieke vakgebieden. De emotie en weerstand vragen aandacht bij de verdere uitwerking en 
implementatie.
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In het besluit over het al dan niet onderbrengen van de taken van financieel beleid en advies, algemeen juridische zaken en 
facilitaire zaken bij de BWB, adviseren we aan de hand van deze evaluatie en businesscase het volgende*:

Financieel beleid en advies:
Gemeente West Betuwe en de BWB hebben vergelijkbare uitdagingen als het gaat om het ontwikkelen van de dienstverlening 
en de medewerkers op gebied van financieel advies. Onze conclusie is dat de BWB al voordelen opgeleverd heeft op gebied van 
financiën (treasury, belastingen) en inmiddels de condities gecreëerd heeft om de samenwerkingsvoordelen op gebied van 
financieel advies te verzilveren. 

Wij adviseren financieel beleid & advies over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Facilitaire zaken
De BWB heeft de afgelopen jaren gewerkt aan ontwikkeling van zowel beleids- en adviescapaciteit als het ontwikkelen van de 
facilitair medewerkers. Zij loopt inmiddels voor op de gemeente. De gemeente heeft de beleids- en adviesfunctie te beperkt 
ingevuld en heeft qua uitvoering (o.a. bodediensten, huismeesters, servicedesk) uitdagingen in de personeelsplanning.

Wij adviseren facilitaire zaken over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Algemeen juridische zaken
Gemeente West Betuwe is tevreden over algemeen juridische zaken. Er zijn geen significante verbeterpunten of klachten. De 
gemeente heeft geen expliciete verwachtingen met betrekking tot specialisatie of ontwikkeling. Kwetsbaarheid is op dit 
moment ook geen probleem. 

Wij adviseren algemeen juridische zaken (nu) niet over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

*Met inachtneming van de in de rapportage genoemde voorwaarden
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1. Opdracht
Gemeente West Betuwe heeft Rijnconsult de volgende opdracht gegeven:

1. Evalueer op basis van de vier K's (Kosten verlagen, Kwaliteit verhogen, Kwetsbaarheid verminderen en Kansen 
voor medewerkers vergroten) de eerste periode sinds de fusie van de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van 
financieel advies, algemeen juridische zaken en facilitaire zaken van West Betuwe en wat op basis van de vier 
K’s de voor- en nadelen zijn. Kijk daarbij ook naar beïnvloedende factoren zoals:

• De cultuur in de organisaties van West Betuwe en BWB.

• De deelname in een Gemeenschappelijke Regeling op basis van gelijkwaardigheid met Tiel en 
Culemborg.

• De fusiegemeente West Betuwe die circa 1,5 jaar onderweg is.

Deze evaluatie beantwoordt minimaal de volgende vragen:
• Wat betekenen de observaties en resultaten van de generieke evaluatie van BWB voor dit onderzoek?
• Wat zijn de huidige pluspunten en verbeterpunten in de dienstverlening van deze taakvelden aan WB ?

• Hoe verloopt de dienstverlening van BWB aan Tiel en Culemborg?

2. Bouw, op basis van de evaluatie uit deel 1 van de opdracht, een businesscase op met verschillende scenario’s 
waarin opbrengsten en verliezen op de vier K's uitgewerkt zijn.

• De genoemde taken en medewerkers bij WB laten.
• De genoemde taken en medewerkers overdragen aan BWB.
• Een tussenvorm.

Geef op basis van deze scenario’s een onderbouwd advies aan het college B&W van West Betuwe over het te 
kiezen scenario, het te bewandelen pad, de kwalitatieve consequenties (de essentie van samenwerken), de 
personele consequenties (invlechten en ontvlechten) en financiële consequenties voor alle betrokken partijen.

10



2. Proces
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Onderzoeksmethodiek

Data voor dit onderzoek is op 3 manieren vergaard:

- Een documentstudie met onder andere interne ontwikkelstukken, 
tevredenheidsonderzoeken, externe onderzoeken en 
raadsbrieven.

- Een door ons uitgezet Intern Klanttevredenheidsonderzoek gelijk 
aan het onderzoek dat reeds door de BWB is uitgevoerd. 133 
respondenten (42%) binnen de gemeente West Betuwe, 
bestuurlijk en ambtelijk.

- Tal van (groeps)interviews met medewerkers, management, 
bestuurders en afnemers van diensten van zowel de BWB als West 
Betuwe. Zie hiernaast.
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INTERVIEWS UITGEVOERD
West Betuwe:
- Groepsinterview Juridische Zaken
- Groepsinterview Facilitaire Zaken
- Groepsinterview Financieel Beleid & Advies
- Burgemeester Servaas Stoop & Wethouder 

Ed Goosens
- Manager Fysiek Domein
- Teamcoach Sociaal Domein
- Teamcoach Publiekszaken
- Gemeentesecretaris Karen Coesmans
- Wethouder Govert van Bezooijen
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
- Groepsinterview Juridische Zaken
- Groepsinterview Facilitaire Zaken
- Groepsinterview Financieel Beleid & Advies
- Groepsinterviews met medewerkers die 

over zijn gegaan van gemeenten naar BWB 
- Directeur Niek Duursema
- Directeur Arnoud van Vliet
Tiel
- Wethouder Marcel Melissen
- Algemeen Manager Michel Bergshoef
Culemborg
- Directeur Bedrijfsvoering Jan-Hein van 

Beers
- Burgemeester Gerdo van Grootheest

INTERVIEWONDERWERPEN
- Historische context: waar komen de organisatie en de teams 

vandaan?
- Sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot de 

teams.
- Cultuur gerelateerde vragen.
- Vragen over ambities en visie op de toekomst.
- Vragen over de 4 K’s: Kansen voor medewerkers, Kosten, 

Kwaliteit en Kwetsbaarheid.



3. Historische context WB en 
BWB
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Jaar Markant gegeven

2013 Gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel stemming in met samenvoegen afdelingen Financiën, 
P&O en de reeds lopende samenwerking op Informatiemanagement en ICT

2014 Samenwerkingsovereenkomst gesloten en medewerkers samengevoegd in Culemborg

2016 Startdatum GR BWB en personeel geplaatst binnen BWB

2016 (nov) Gemeenten Culemborg en Tiel stemmen in met onderbrengen taken Algemeen Juridische zaken en 
Facilitaire zaken bij BWB.
Geldermalsen stelt besluit daarover uit naar 2020 , vanwege de ophanden zijnde fusie

2018 Onderzoeken naar kwaliteit dienstverlening, 4K’s en eigen werkorganisatie van de BWB (Sietsma & 
Sietsma) en governance (Rijnconsult)



Historische context WB en BWB 
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Jaar Markant gegeven

2018 (sept) Opdracht nieuwe directeur BWB: nieuwe zakelijkheid, vakinhoudelijke managers, DVO’s, optimalisatie 
governance

2018 (okt) Stuurgroep West Betuwe besluit 2 jaar na fusie te evalueren en besluitvorming over eventuele 
overdracht naar BWB daarna te laten plaatsvinden

2018 (okt) Financieel advies wordt terug gedetacheerd naar West Betuwe 

2019 (jan) Fusie Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal tot gemeente West Betuwe. 
West Betuwe neemt deel aan GR BWB, met uitzondering van Facilitaire zaken, Algemeen Juridische 
zaken, Financieel advies (medewerkers Geldermalsen terug gedetacheerd)

2020 Opdracht nieuwe directeur BWB: verbinding met gemeenten, doorontwikkeling organisatie en 
samenwerking



4. Waar staat gemeente West 
Betuwe?

Post-fusie en organisatieontwikkeling
- De gemeente verkeert in de post-fusiefase, is nog bezig met harmoniseren van beleidsvelden en herinrichten van processen, 

mensen op juiste plek krijgen, groeien naar 1 cultuur. Dat maakt dat de situatie rondom de dienstverlening van West Betuwe 
moeilijk vergelijkbaar is met die van Tiel en Culemborg.

- Het organisatie-ontwikkelproces loopt door. Onderdeel daarvan is het vereenvoudigen van de sturing (minder gelaagdheid) en 
meer eigenaarschap lager in de organisatie. Daarnaast zal er bezuinigd moeten worden. Cultuur wordt omschreven als 
bureaucratisch. 

- Ambitie is om toe te groeien naar een opgavegerichte en netwerk- en relatiegerichte organisatie die integraal werkt en 
afhankelijk van de opgave een passende vorm van organiseren kiest, een lerende organisatie met ontwikkelgerichte cultuur: 
West Betuws werken. 

- Bezig met het versterken van het strategisch vermogen.
- De gemeentelijke organisatie wordt ondergebracht in 1 gemeentehuis, tot 2023 tijdelijke voorziening in meerdere gebouwen.

- Timing besluitvorming over eventuele overdracht van taken naar de BWB is niet ideaal, ook vanwege politiek-bestuurlijke 
ontwikkelingen. 

- Ratio en emotie lopen door elkaar heen in discussies over samenwerkingen, bijvoorbeeld de besluitvorming over de 
omgevingsdienst. Leidende gedachte: “Door de fusie kunnen/moeten we het zelf doen”. “Zo borgen we onze behoeften aan 
dichtbij en op maat”.

- De roep vanuit Tiel en Culemborg om volledig mee te doen neemt toe.
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Waar staat gemeente West Betuwe?

Beelden/houding jegens BWB:

- Besef (niet bij iedereen) dat de BWB wel degelijk voordelen opgeleverd heeft en dat grote stappen gezet worden. Denk aan 
robuustheid ICT, ehrm/digitale dienstverlening, administraties (harmonisaties en verbeterslagen zijn onder handen).

- Goede scores klanttevredenheidsonderzoek. 
- Eigen regiekracht, effectieve sturing op BWB vraagt aandacht. Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap overleggen zijn te 

operationeel.
- Toch ook een kritische grondhouding richting BWB. Veel hardnekkige beelden. Op alle niveaus (zie slide: ‘Beelden bij de BWB’).
- Zorgen over kwaliteit en mogelijkheden direct te sturen op de inzet van de medewerkers, de nabijheid.

- Financieel beleid en advies: angst om de verbinding met West Betuwe te verliezen, te strakke sturing op DVO’s, dat er niet 
voldoende maatwerk meer geleverd kan worden. Negatieve ervaringen qua aansturing bij de BWB in het verleden en de 
problemen bij de administratie waardoor het team veel moe(s)t bijspringen. Gevoel de zondebok te zijn, terwijl problemen in de 
financiële processen ook bij anderen liggen. Medewerkers gaan bij voorkeur niet naar de BWB.

- Medewerkers Facilitaire zaken hebben een neutralere houding, willen liever niet naar de BWB, maar zien dat de BWB 
vooruitgang heeft gemaakt, dat BWB al ondersteunt en zijn benieuwd wat een overgang te bieden heeft. Vinden het wel 
spannend, vooral wat betreft locatiegebonden werken.  

- Juridische zaken: “het is in WB goed geregeld en we zijn dicht bij de vakafdelingen”. Er is sprake van negatieve beeldvorming 
door verhalen over de BWB uit het recente verleden. Zien meerwaarde van overgang naar de BWB niet. Medewerkers willen 
niet naar de BWB.
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Waar staat de  
bedrijfsvoeringsorganisatie?

Valse start, goede scores en nog genoeg potentie

- De BWB heeft de drie gemeenten financieel voordeel opgeleverd, de kwetsbaarheid verlaagd en kwaliteitsvoordelen opgeleverd.  
- De BWB heeft onder lastige (financiële) omstandigheden moeten werken: er is aan de voorkant bezuinigd zonder de 

randvoorwaarden die daarbij horen in te vullen. Denk daarbij aan  harmonisaties, goede governance en de eigen ondersteuning. 
- Daarnaast zijn er flinke wisselingen in leiderschap geweest, zowel qua bezetting als opvatting over de rol van het management. 

- Afgelopen jaren accent op kostenbeheersing op verzoek van de gemeenten. Deze kostenbesparing heeft effect op de kwaliteit.
- De gemeenten geven aan dat er grote stappen gezet zijn en er nog genoeg verbeterpotentieel is.
- De kritiek van ‘afnemers’ is vooral dat de BWB nog te weinig synergievoordelen opgeleverd heeft qua uitwisseling van kennis over

gemeenten heen, soms te afstandelijk, financiële administratie nog niet op orde, verstrekking financiële informatie over 
budgetten/projecten, P&O-advies en advisering, actief meedenken (POI, financieel beheer en ICT), variatie per medewerker.

- Inmiddels staat er een organisatie waar meer rust en richting is, die ‘verzakelijkt’ en financieel in control is, in ontwikkeling is naar 
de volgende fase, met nieuw - vakinhoudelijk georiënteerd – management gericht op:

- vakinhoudelijke ontwikkeling;
- adviesvaardigheid;

- versterking van de verbinding met de gemeenten, vanuit de opvatting: “de gemeente is geen klant, we zijn integraal 
onderdeel van de gemeenten”. 
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Waar staat de  
bedrijfsvoeringsorganisatie?

- De ‘verzakelijking’ heeft geleid tot duidelijkheid, ook over de kosten, en als neveneffect gehad dat de gemeenten een te stevig 
accent op beheersing van de dvo ervaren hebben.  

- BWB heeft ‘weinig vet op de botten’. Iedereen is zich er van bewust dat er geïnvesteerd moet worden, maar de middelen zijn 
beperkt. Daar zullen keuzes gemaakt moeten worden.

- De onlangs uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek laat goede cijfers zien, echter gemiddeld genomen 0,2 punten onder 
benchmark 

- Toegevoegde waarde voor de toekomst is vooral in kwaliteit voor gemeenten en kansen voor medewerkers:

- Specialiseren: denk aan de jurist aanpak ondermijning regio Gelderland-zuid;
- Toppers aantrekken;
- Ontwikkelen professionals (proactief, strategisch en integraal adviseren);
- Leren en uitwisselen op bedrijfsvoeringsvraagstukken over gemeenten heen (denk aan sociaal domein, 

omgevingswet);
- Het reduceren van de kwetsbaarheid;
- Doorontwikkelen naar een bedrijfsvoeringsorganisatie van, bij elkaar opgeteld, een 100K+ gemeente.

- In kostenefficiency zit niet de grootste toegevoegde waarde, maar er is wel een voordeel in te behalen, door op grotere schaal te 
werken en gezamenlijk in te kopen/aan te besteden

- Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap overleg te operationeel (aandachtspunt voor zowel BWB als de gemeenten)
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5. Score op de 4 K’s
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Financieel Beleid 
en Advies

Algemeen Juridische 
Zaken

Facilitaire Zaken

Kosten Kwaliteit Kwetsbaarheid Kansen voor 
medewerkers
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Huidige situatie 
Financieel beleid en advies

21

K’s Bevindingen

Kwaliteit - Tevredenheid diensten 8,00; Tevredenheid medewerkers: 8,11. Hoge score strookt niet met interviews, oorzaak 
daarvan onbekend.

- Bestuurlijk en politiek gevoelige functie.
- Sterk:

- Beheer, het bewaken van de financiën.
- Heeft in roerige tijd geharmoniseerd en basis op orde gekregen. 
- Zetten stappen vooruit in teamontwikkeling.
- Tijdig opleveren van alle P&C-producten in 2019 en 2020 (tot nu).
- Een goedkeurende jaarrekening over het jaar 2019. Door Deloitte gekwalificeerd als een grote prestatie in het 

eerste jaar van een fusiegemeente.
- Ondanks alle perikelen over de status van het team, is de sfeer onderling goed en zijn de medewerkers loyaal. 

Zetten stappen in de ontwikkeling.
- Stevige geformuleerde uitdagingen door bestuur en management. Ontwikkelslag noodzakelijk.
- Uitdagingen:

- De structuur bemoeilijkt de aansturing en afstemming. De zichtbaarheid van de adviseurs en de grip die 
ervaren wordt door opdrachtgevers hebben daaronder te lijden.

- Proactief (ongevraagd) adviseren en helpen oplossen bij financiële knelpunten.
- Adviesvaardigheden.
- Financiële beleidsfunctie, toetsing en signaleren.
- Zichtbaarheid in primaire proces en “uit de kamer komen”.

Daarnaast:
- Hebben last gehad van een haperende financiële administratie en hebben dat nog steeds.
- Kenmerken van verwaarloosd team: historie van veel kritiek, veel (herstel)werk, niet lekker in het vel zitten, nauwelijks 

geïnvesteerd in ontwikkeling. Dit maakt het moeilijk om vooruit te kunnen kijken en te anticiperen op de toekomst.
- Formeel ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelvraagstuk bij de BWB. Is door omstandigheden te weinig 

voortgang geboekt. Onbekend welke initiatieven het team zelf genomen heeft.
- Rol van Budgetbeheerders /-houders vraagt ook om professionalisering. Aandacht nodig voor verbinding financieel 

advies – budgetbeheerders. 



Huidige situatie 
Financieel beleid en advies

22

K’s Bevindingen
Kwetsbaarheid - Coördinatie (noodzakelijke functie), een deel van de lastige klussen en de verbinding met de BWB wordt uitgevoerd 

door externe.
- Kwetsbaar doordat er een stevige ontwikkelopgave ligt (i.c.m. weinig investeringen en mogelijkheden in afgelopen 

jaren).

Kansen voor 
medewerkers

- De financieel adviseurs zullen zich moeten ontwikkelen naar het model van de businesspartner, wat betekent dat de 
rol zowel een operationele als tactische en strategische invulling heeft.

- De vraag is of er binnen de organisatie van WB voldoende kennis en capaciteit in huis is om deze ontwikkeling te 
faciliteren.

Kosten De huidige salarislasten voor 2 fte financieel advies (inclusief 0,5 fte generatiepact en 0,11 fte vacatureruimte) is directe 
salariskosten € 213.777 (2020) /€ 217.731 (2021), overhead € 50.366 (MT€ 5195, ind FA € 32.510, ind alg € 12.661). Totaal is € 
264.143 (2020)/ € 268.097 (2021)



Huidige situatie 
Algemeen juridische zaken 
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K’s Bevindingen

Kwaliteit - Tevredenheid diensten 7,98; Tevredenheid medewerkers: 8,53 Hoge score

- Sterk:
- Door fusie voldoende omvang en flexibiliteit voor generieke juridische advisering.
- Het is een ervaren team.
- Helpt goed bij het oplossen van problemen.

- Uitdagingen:
- Toekomstige ontwikkelingen zoals sociaal domein, omgevingswet, privacy vragen extra 

specialisatie. Gemeente heeft nog weinig beeld bij verwachtingen t.a.v. Algemeen Juridische Zaken m.b.t. 
specialisatie.

- Hierbij moet worden gesteld dat de taak van JZ bij de wet- en regelgeving vaak veel beperkter is dan dat het 
in de praktijk wordt opgevat: “Soms lijkt er sprake van een misvatting: een wet = juridisch = JZ, maar dat is 
niet zo. Een wet is niet alleen maar juridisch, een wet kent zoveel andere aspecten, die niet juridisch zijn.”

- Daarnaast:
- Meer proactief werken en meer betrokkenheid aan de voorkant van processen. Dit geldt voor de kant van 

opdrachtgever als aan de kant van opdrachtnemer.
- Praktijk is dat de inhoudelijke eenheden van de gemeente niet beschikken over juristen. De vraag is welke 

taken behoren tot algemeen juridische zaken en welke eigenlijk onderdeel zijn van de primaire processen.



Huidige situatie 
Algemeen juridische zaken 
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K’s Bevindingen

Kwetsbaarheid - Kwetsbaarheid en brede inzetbaarheid wordt ondervangen door roulatie over de domeinen
- Kwetsbaarheid is op dit moment geen knelpunt, afhankelijk van toekomstverwachtingen met betrekking tot 

specialisaties.

Kansen voor 
medewerkers

- Breed ontwikkelen door roulatie over domeinen.
- Specialisaties.
- Algemeen beeld: Medewerkers JZ zijn tevreden over hun werk bij West Betuwe.

Kosten De directe salarislasten  voor 5 fte Juridische zaken is  € 434.278 (2020)/ € 442.312 (2021), de overhead is € 79.890 (MT 
€12.987, ind JZ € 35.250, ind alg € 31.653). Totaal is € 514.168 (2020)/ € 522.202 (2021).



Huidige situatie 
Facilitaire zaken

25

K’s Bevindingen (Inkoop wordt hierin niet meegenomen, loopt ander onderzoek)

Kwaliteit - Tevredenheid diensten: 7,35 Tevredenheid medewerkers: 8,08 Hoge score

- Sterk:
- Bereikbaarheid en nabijheid wordt positief ervaren.
- Algemeen beeld is prima dienstverlening en dienstverlenende houding.
- Ontwikkeld als homogeen team dat naar elkaar toegegroeid is.
- Vergaderzaalreserveringsmodule van TOPdesk in de organisatie uitgerold.
- Twee verhuizingen geïnitieerd/georganiseerd.

- Uitdagingen:
- Wisselend beeld bij kwaliteit dienstverlening en medewerkers.
- Communicatie matig.
- Beleids- en adviesfunctie ontbreekt grotendeels. Daardoor geen gesprekspartner op facilitaire strategisch en 

tactische vraagstukken als huisvesting, beveiliging. Lastig om vernieuwende huisvestings- en klantconcepten 
te ontwikkelen.

- BWB springt in en compenseert beleids- en adviesfunctie.
- Coördinatiefunctie ontbreekt grotendeels. Wordt voornamelijk informeel ingevuld. Dit komt ook door een 

tekort aan (benutte) formatie.
- Relatief hoge leeftijd, aantal aanstaande pensioenen geeft uitdaging in personeelsplanning.
- Contractmanagement moet ontwikkeld worden.

- Daarnaast:
- Hebben na de fusie de afstemming en structuur gemist om het werk goed te organiseren.



Huidige situatie 
Facilitaire zaken
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K’s Bevindingen (Inkoop wordt hierin niet meegenomen, maar separaat onderzocht)

Kwetsbaarheid - Generatievraagstuk, leeftijdsopbouw team. Kan ook als kans worden gezien.
- Het vormgeven van ontwikkelmogelijkheden.
- “2 medewerkers weten alles, rest moet nog goed ingewerkt worden”. Dit inwerken kost tijd. Vervanging is daarmee 

op korte termijn lastig.

Kansen voor 
medewerkers

- Sterk: De medewerkers hebben voldoende kennis voor het uitvoeren van hun huidige locatiegebonden en 
uitvoerende taken.

- Uitdaging: Het is noodzakelijk om competenties toe te voegen en door te ontwikkelen, er is ook behoefte 
doorlopende ontwikkeling.

Kosten De salarislasten voor 5,5 fte facilitaire zaken is € 391.518 (2020) /€ 398.762 (2021), de overhead is € 58.404   (MT € 
14.286, ind FZ € 9.300,ind alg € 34.818). Het totaal is € 449.919 (2020)/ € 457.166 (2021). 



Benchmark

• Financieel advies

Financiën bestaat uit 6 fte: 2 fte financieel adviseur A, Schaal 11; 3 fte financieel adviseur B, Schaal 10; 1 fte medewerker 
financiën., schaal 8; Daarnaast 1 fte controller SD, schaal 10 (gedeeltelijk via BWB detacheert naar WB). De overdracht heeft
betrekking op 2 fte adviseur IV. 

Benchmark Berenschot: aangeleverd in vragenlijst 2,8 fte, dit is +35% kosten en -81% fte. De formatie is 11,5fte minder dan 
gemiddeld, waarbij er + 1,2 miljoen via externen en -0,8 miljoen intern formatie.
Mogelijke verklaring in de duidingsrapportage : Hybride uitvoering financiën door WB en BWB wat lastig kan worden 
toegerekend aan WB.
Aangegeven in interviews dat het lastig is om op dit moment conclusies te trekken over of de formatie passend is bij de 
hoeveelheid werk door bijvoorbeeld fusie afhandeling en generatiepact dat wordt ingezet.

• Juridische zaken
Juridische Zaken bestaat uit: 2 fte adviseur A, schaal 11; 2,5 fte adviseur B, schaal 10; 1 fte adm. medewerker JZ, schaal 8.
Daarnaast: 1 fte juridisch adviseur SD, schaal 10; Juridisch adviseur bezwaar vergunning, schaal 9. In Salariskostenoverzicht staat 
dit als 3,22 JZ adviseur III, 1,47 JZ adviseur IV, 0,28 vacatureruimte medewerker beleidsuitvoering III en 0,53 vacatureruimte JZ 
adviseur IV, gecorrigeerd door o,5 overbezetting op JZ adviseur III.
Functies verdeeld over algemeen Juridisch advies en beroeps en bezwaarzaken. Juridische ondersteuning is centraal en 
decentraal georganiseerd in de organisatie.
Benchmark Berenschot: aangeleverd in vragenlijst 6 Fte, + 97% kosten (0,3 miljoen), + 2,4 fte hoger (Management +0,2 fte, 
adviseurs + 2,4 fte en secretariaat -0,2). 

Mogelijke verklaring in duidingsrapportage: Alg JZ kan lastig worden toegerekend naar primaire proces.
In interviews is aangegeven dat op dit moment het lastig is om conclusies te trekken over of de formatie passend is bij de 
hoeveelheid werk. Bij de overige gemeenten is meer formatie verbonden aan specifieke thema's. Nader onderzoek is 
noodzakelijk om hier uitspraken over te kunnen doen.
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Benchmark

• Facilitaire zaken

Facilitaire zaken bestaat uit: 7 medewerkers en parttime teamcoach. Op formatielijst staat: 1 fte financieel adviseur, 2 fte 
locatiemedewerker A en 2,5 fte locatiemedewerker B. Inkoop bestaat uit: 2 fte adviseur inkoop en aanbesteding, 0,5 fte 
medewerker inkoop en aanbesteding.

Benchmark Berenschot: ingevuld vragenlijst 9,3 fte facilitair, 2,6 fte inkoop. - 8% fte, + 5 % kosten
Mogelijke verklaring duidingsrapportage: Door uitbesteding taken kleinere organisatie dus kleinere huisvesting en dus lagere 
kosten facilitair.

In de interviews is aangegeven dat de huidige formatie redelijk passend lijkt, hetgeen aansluit bij de conclusies van Berenschot
en de duidingsrapportage.
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Huidige situatie 
Financieel advies 

30

K’s Bevindingen

Kwaliteit - Tevredenheid diensten: 7,20; Tevredenheid medewerkers: 7,26
- Sterke punten: 

- De afnemers van de diensten van Financieel Advies, bestempelen de dienstverlening van BWB als snel, 
deskundig, resultaat- en klantgericht, faciliteren en meedenkend.

- Tevredenheid over de nabijheid in Culemborg, kan in Tiel nog beter. In Culemborg meer verbinding met de 
primaire afdelingen. 

- Directe verbinding met financiële administratie.
- Verbeterpunten liggen bij:

- meer pro actief meedenken en adviseren zowel op inhoud als P&C-cyclus;
- kwaliteit van informatie versterken;
- synergievoordelen door uitwisseling over gemeenten heen;
- Pro actief acteren naar budgethouders;
- kritischer zijn;
- Doorgroeien naar de business controlfunctie.

- Last van problemen bij financiële administratie, straalt ook af op advies en kost adviseurs tijd. Gedoe met 
tussenrekeningen.

- Wisselingen in management en medewerkers, verbinding met uitvoering inmiddels hersteld. 
- Sinds oprichting BWB nauwelijks geïnvesteerd in ontwikkeling. 
- Specialisatiemogelijkheden en arbeidsmarktpotentie nog niet benut, wel potentie bij opschaling.
- De potentie bij verdergaande opschaling om te differentiëren in de opbouw van het team: een of enkele 

strategisch financieel adviseurs te ontwikkelen/aan te trekken die gesprekspartner zijn voor bestuur en 
topmanagement op complexe dossiers.



Huidige situatie 
Financieel advies 
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K’s Bevindingen

Kwetsbaarheid Op papier minder kwetsbaar door opschaling. Echter, de voordelen van reductie van kwetsbaarheid worden door de 
respondenten niet ervaren, ondanks dat men de potentie ervan ziet. 

Kansen voor 
medewerkers

- Er wordt vakinhoudelijk gemanaged. Kans om je inhoudelijk te ontwikkelen.
- Ambitie tot verdergaande ontwikkeling in adviesvaardigheden, vakinhoud/specialisatie.
- Er zijn reeds werkgroepen voor kennisdeling en competentieontwikkeling.
- Ontwikkelbudgetten zijn er wel, maar zijn nog niet gericht ingezet. Doorontwikkelen kan ook door goed te 

organiseren: door te rouleren op domeinen en kennis te delen met collega’s bij andere gemeenten.

Kosten ntb



Huidige situatie 
Algemeen juridische zaken
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K’s Bevindingen

Kwaliteit Tevredenheid diensten 7,5; Tevredenheid medewerkers 7,76.
- Sterk: 

- tijdigheid leveren advies;
- uitgewerkte processen, basis op orde;
- er ontstaat meer betrokkenheid aan de voorkant bij het meedenken over juridische uitwerking;
- generalisten met inhoudelijk eigen specialisatie;
- “weinig klachten”, korte lijnen, op locatie aanwezig;
- netwerk aan externe expertise. 

- Verbeterpunten en ambities: 
- zichtbaarheid vergroten;
- vroegtijdig ontwikkelen kennis over vraagstukken met juridisch component (SD, RO, OOV);
- verder door ontwikkelen proactief meedenken aan voorkant;
- integrale advisering (bijv. met financiën);
- samenwerking met juristen WB om kennis en ervaring uit te wisselen.

- De potentie bij verdergaande opschaling om te differentiëren in de opbouw van het team: een of enkele 
strategisch juridische experts/adviseurs aan te trekken die gesprekspartner zijn voor bestuur en 
topmanagement op complexe dossiers (zoals jurist ondermijning).

- Ambitie: juridische kwaliteitszorg.
- Kans op eigen advocatuur vanaf 100.000 inwoners. 

Kwetsbaarheid - Kennen elkaars dossiers en nemen makkelijk over. 
- Kwetsbaarheid teruggebracht door schaalvergroting. 

Kansen voor 
medewerkers

- BWB biedt kansen voor specialisatie en doorgroei .

Kosten ntb



Huidige situatie 
Facilitaire zaken 
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K’s Bevindingen

Kwaliteit - Tevredenheid diensten: 6,82; Tevredenheid medewerkers score 7,7
- Sterke punten: 

- denkkracht is geregeld door aanwezigheid advies en beleidsrol, ook expertise op en betrokken bij 
veiligheid, onderhoud gebouwen, toekomstige werkomgeving (ook voor West Betuwe);

- collectieve inkoop (ook voor West Betuwe), , inkoop en aanbestedingsbeleid is geregeld;
- ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
- nabijheid geborgd door locatie gebonden werken en adviseurs die verbonden zijn met de 

gemeenten;
- gewerkt aan teamvorming;
- uitwisselbaarheid medewerkers, werkplekken netjes beheerd, vriendelijk en oplossingsgericht;
- servicedesk.

- Verbeterpunten: 
- pro-activiteit van de medewerkers;
- Kto: kritiek over werkplekken (echter, hoe beïnvloedbaar is dat voor het team?).

- Ambitie: avondpool.

Kwetsbaarheid - Kwetsbaarheid verminderd doordat medewerkers voor elkaar invallen, de aanwezigheid van meerdere 
adviseurs, regiopool voor avondvergaderingen.

Kansen voor 
medewerkers

- Bezig met ontwikkeling mensen, iedereen krijgt daar tijd voor. 
- SPP in de maak. 
- Ambities op gebied van customer excellence, professionaliteit, duurzaamheid en organisatie en processen.

Kosten ntb
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6. Visie West Betuwe jegens 
samenwerking

In gemeente West Betuwe is geen eenduidige visie of opvatting met betrekking tot samenwerking aangetroffen, die 
richtinggevend is voor dit vraagstuk:

- Een deel van de raad, college en ambtelijke organisatie is van mening dat de gemeente door de fusie 
alles zelf kan, of zou moeten kunnen. Ook als een een bedrijfsmatige afweging met betrekking tot 
sourcingsvraagstukken uitwijst dat uitbesteding of uitvoering samen met anderen een verstandigere 
optie is. De casus omgevingsdienst is hiervan een sprekend voorbeeld.

- Een ander deel staat open voor verkenning van mogelijkheden om taken samen met anderen of door 
anderen te laten uitvoeren.
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7. Conclusies

• De BWB is na een lange aanloopperiode klaar voor doorontwikkeling en het verzilveren van de potentie. Na een financieel 
lastige start heeft de voormalige directeur BWB samen met de medewerkers en de gemeenten gewerkt aan opvolging van 
de aanbevelingen van de onderzoeksrapporten van Sietsma en Sietsma en Rijnconsult: naar een nieuwe zakelijkheid en 
werkende governance, gestuurd op de kosten (leveren binnen de begroting) en heeft de condities gecreëerd om BWB 
verder te ontwikkelen door vakinhoudelijke managers aan te stellen en andere maatregelen getroffen. Kortgezegd is het is 
een ‘up-hill battle’ geweest, met name door te besparen zonder condities als harmonisering of de eigen ondersteuning voor 
de BWB zelf vooraf goed te regelen. 

• Deze historie heeft, ondanks begrip voor de (zelf door de gemeenten gecreëerde) lastige (financiële) omstandigheden 
waarbinnen de dienstverlening geleverd moest worden, geleid tot irritatie en ontevredenheid bij de gemeente(n). De 
belangrijkste kritieken zijn: nog teveel operationele problemen, te weinig verbinding met de gemeente, de lokale 
vraagstukken en stakeholders.  

• Echter, de cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek laten ook wat anders zien. Men is tevreden over de dienstverlening 
van de BWB. Uit interviews is ook gebleken dat er verbeterpunten zijn en diverse voordelen nog verzilverd moeten worden.

• De gemeente West Betuwe is ook tevreden over de dienstverlening van de eigen mensen, getuige het KTO. Ook hier geldt 
dat uit interviews is gebleken dat er nog verbeterpunten zijn.

37



Conclusies

• Er is scepsis bij de gemeente over de toegevoegde waarde van bundeling van taken en mensen en de potentie van de BWB. 
Zeker bij de medewerkers Financieel Beleid en Advies en Juridische zaken, maar ook bij andere betrokkenen van de 
gemeente. Dit heeft te maken met de ervaringen van de afgelopen jaren. Hier lijkt te gelden: “eerst zien, dan geloven”. 
Daarnaast is er bij een deel van de gemeente angst voor het verliezen van de verbinding tussen de bedrijfsvoeringsmensen 
en –dienstverlening wanneer deze over gaan naar de BWB. Dit is echter niet het beleid van de BWB. De nieuwe directeur en 
het management zetten expliciet in op het versterken van de verbinding met de gemeenten (acteren als ware de BWB een 
directie/eenheid van de gemeente) en het formeren van teams die dedicated werken voor de gemeente, en dat te 
combineren met de potentie van kennisuitwisseling, kwaliteitsontwikkeling, specialisatie en verlagen van kwetsbaarheid.

• Wat daarbij ook een belangrijke factor is, is de opvatting bij de gemeente dat zij door de fusie van een schaalgrootte goed 
in staat is de ontwikkeling op de 4K’s zelf waar te maken. 

• Belangrijke kanttekening bij de kostendoorrekening is dat de systematiek nog under construction is. Het is op dit moment 
niet mogelijk te anticiperen op mogelijke frictie en ontwikkelkosten aangezien we geen analyse gemaakt hebben van de 
individuele kwaliteiten en ontwikkelbaarheid van de medewerkers. Wel zijn er door bundeling van taken en gezamenlijk 
werken aan verbetering en efficiency kostenvoordelen te bereiken. 
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Conclusies
Er zijn inhoudelijke argumenten om de drie bedrijfsvoeringstaken onder te brengen bij de BWB. 

1. Ontwikkelen kwaliteit.
• De BWB beschikt over een visie en infrastructuur om de ontwikkeling op de vakinhoud en de 

adviesvaardigheden van de medewerkers en daarmee de dienstverlening te ontwikkelen. Dit heeft 
te maken met de vakinhoudelijke managers die een nadrukkelijke ontwikkelopdracht hebben en 
ook aangesteld zijn voor dat specifieke vakgebied en het hebben van vakgenoten om het vakgebied 
samen mee te ontwikkelen door kennisuitwisseling, collegiale consultatie. Dit sluit aan bij de 
ontwikkelbehoeften van gemeente West Betuwe. Kanttekening hierbij is dat de 
ontwikkelactiviteiten nog in de kinderschoenen staan (varieert per team) en daarmee de resultaten 
niet direct te verwachten zijn.

• Daarnaast zijn er door de schaalvergroting meer mogelijkheden om specialisaties te ontwikkelen 
en meer reliëf aan te brengen in de opbouw van de teams bij samenwerking in BWB-verband dan 
wanneer de bedrijfsvoeringstaken bij de gemeente blijven. Denk daarbij aan een teamopbouw met 
een of meerdere zwaargewichten die op complexe vraagstukken ingezet kunnen worden bij de drie 
gemeenten, enkele ervaren senioren en getalenteerde jongere adviseurs/medewerkers. De opbouw 
bij de gemeente West Betuwe is nu vooral homogeen: senior mensen met veel ervaring en 
dienstjaren.

2. Kansen voor medewerkers. Bovenstaande voordelen bieden de medewerkers kansen op 
professionele ontwikkeling.

3. Verlagen kwetsbaarheid. De vervangingsmogelijkheden, het verlagen van de kwetsbaarheid is beter geborgd 
bij schaalvergroting (lees: bundeling van de capaciteit en middelen) en dus bij het uitvoeren van de taken in 
BWB-verband. 

De mate waarin deze voordelen aan de orde zijn verschillen per team van de gemeente.
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Conclusies
Er zijn ook redenen tegen, of dwingende condities bij, overdracht van de taken naar BWB.

1. De zorg om de nabijheid. De gemeente wil, zowel ambtelijk als bestuurlijk, dat adviseurs nabij zijn, mede kunnen 
bepalen waarop ze ingezet worden. Nabijheid betekent ook dat zij de kopzorgen van de bestuurders en managers 
voor wie zij werken kennen, dat zij aansluiten bij relevante overleggen, de primaire processen doorgronden, 
ongevraagd pro actief adviseren en er zijn als het nodig is. Acteren als ware de BWB een eenheid van de gemeente. 
Concreet: ‘eigen’ adviseurs en medewerkers van de BWB voor de gemeente. Dit is in lijn met de visie van het 
topmanagement van de BWB die deze nabijheid wil combineren met de voordelen van kennisontwikkeling, 
vervangbaarheid, specialisaties, etc. (zie voorgaande slides). Wij achten het nabijheidsbezwaar oplosbaar, mits goede 
uitvoering gegeven wordt aan de eisen. Deze definitie van nabijheid is wat anders dan slechts fysiek aanwezig zijn in 
het gemeentehuis.

2. Grip. De gemeente heeft moeite om grip te krijgen op de dienstverlening van de BWB. Er is behoefte aan betere 
afspraken over de wijze waarop medewerkers van de BWB ingezet worden, aan dialoog over wat zij wel en niet doen, 
aan dialoog voer de behoeften van de gemeente en de ontwikkeling die bij de BWB plaatsvindt. Dit vraagt om meer 
regievoering van de gemeente West Betuwe, in samenspraak met de andere gemeenten en de BWB. Het overleg 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vanuit de gedachte dat de BWB ‘een eenheid van de gemeente is’.

3. Zelf kunnen/moeten doen. Een groot deel van de gemeente acht de gemeente van een dergelijke omvang dat zij 
deze taken zelf kan/moet uitvoeren. De gemeente heeft ook ambities om te investeren in organisatieontwikkeling. 
Dus waarom niet in eigen huis ontwikkelen. 

4. Emotie en weerstand. Er is sprake van emotie en weerstand bij de direct betrokken medewerkers en de omgeving, 
zowel ambtelijk, bestuurlijk als politiek. Dit vraagt een proces van vertrouwen winnen, relaties versterken, bezwaren 
uitwisselen, verbeterpunten erkennen, maar ook van een helder besluit. Een besluit vanuit organisatiebelang. Zolang 
het onduidelijk blijft waar de taken gepositioneerd worden, zal de weerstand blijven bestaan. 

De zorgen om nabijheid en grip zijn ons inziens oplosbaar door goede afspraken te maken tussen West Betuwe en de BWB. 
De gemeente kan zelf ontwikkelactiviteiten ontplooien, maar ons inziens is de BWB beter toegerust op de ontwikkeling van 
de specifieke vakgebieden. De emotie en weerstand vragen aandacht bij de verdere uitwerking en implementatie.

40



Mogelijke scenario's

Voor het opstellen van de scenario’s zijn twee variabelen relevant: de houding jegens de samenwerking en de 
resultaten van de businesscase. In dit onderzoek hebben wij enkel gekeken naar de businesscases.

Drie scenario’s:

1. Overdragen van alle taken naar de BWB. Dit scenario is aan de orde wanneer:
• blijkt dat overdracht van alle drie de taken een positieve businesscase oplevert, 
• en/of de gemeente besluit te gaan voor het optimaliseren van de samenwerkingsorganisatie vanuit 

het perspectief van de gemeente zelf, de BWB en gemeenten Tiel en Culemborg, ook als dat voor 
West Betuwe niet significant voordeel oplevert op de drie taakvelden.  

2. Overdragen van een of enkele taken naar de BWB en een deel bij  de gemeente houden. Dit scenario is aan de 
orde wanneer de gemeente per taakveld bekijkt of overdracht vanuit het perspectief van de gemeente de beste 
optie is; en indien dat niet voor alle opties aan de orde is. 

3. Alles zelf blijven doen, niets overdragen. Dit scenario is aan de orde wanneer:
• als de gemeente besluit vanuit de opvatting dat de gemeente alles zelf kan of moet doen vanwege 

het herindelingsbesluit, ongeacht of dat bedrijfsmatig of bedrijfseconomisch de beste oplossing is, 
• of wanneer blijkt dat overdracht van geen van de drie taken een positieve businesscase oplevert.
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Vergelijking scores op 4K’s –
Financieel beleid en advies

K’s Niet overdragen Overdragen aan BWB

Kwaliteit +

Neemt toe vanwege: 
• De aanstaande uitvoering van 

organisatieontwikkelingsplannen 
van de gemeente,

• participatie in ontwikkeltraject 
BWB, 

Directe aansturing blijft mogelijk. 

Voorwaarden: 
- Op maat gemaakt programma 

voor financieel adviseurs in 
gemeentelijk ontwikkeltraject, 

- Versterken verbinding financieel 
adviseurs en bestuur, 
management en (concern)control. 

- Volledig mee (blijven) doen aan 
ontwikkeltraject financieel advies 
BWB.

- Vakinhoudelijk management voor 
sturing en coaching. 

++

Neemt toe vanwege:
• meer mogelijkheden voor differentiatie in functies en specialisaties, ontwikkelen of 

werven van ‘toppers’ door grotere schaal (benchmarkorganisaties beschikken een 
aantal schaal 13 adviseurs). Denk verder aan VPB, BTW, IV3, lokale belastingen, 
managementinformatie/dashboards, verdieping van kennis m.b.t. sociaal domein,

• lopende en intensivering ontwikkeltraject voor vakinhoudelijke ontwikkeling en 
adviesvaardigheden,

• meer mogelijkheden voor dagelijkse uitwisseling van kennis, ervaring en casuïstiek 
met grotere groep professionals,

• full time vakinhoudelijk management voor sturing en coaching. Pakt ook  complexe 
vraagstukken op,

• de verbinding met andere financieel georiënteerde disciplines (o.a. de financiële 
administratie) kan binnen dezelfde organisatie beter geborgd worden voor 
verhoging van kwaliteit van financiële informatie en het  versnellen van oplevering 
van P&C-producten. 

Voorwaarden: 
- Borgen verbinding met / directe aansturing door de gemeente door concrete 

afspraken tussen gemeente en BWB over vaste ploeg adviseurs over nabijheid (op 
locatie werken, verbinding bestuur, management, (concern)control en 
budgethouders). Dit is in lijn met de visie van de BWB.

- In overleg met de gemeenten bepalen welke specialisaties het meest gewenst zijn en 
tegen welke kosten (binnen begroting, of tegen extra kosten).

- Versterken regieoverleg gemeente(n) en BWB. 
- Combineren van vaste ploeg adviseurs van de gemeente, met ontwikkelen en 

inzetten van specialisten voor de drie gemeenten.
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Vergelijking scores op 4K’s –
Financieel beleid en advies

K’s Niet overdragen Overdragen aan BWB
Kwetsbaarheid =

Blijft gelijk aan de huidige situatie. Team is 
kwetsbaar in huidige bezetting. 

+

Kwetsbaarheid neemt af door samenvoeging van de capaciteit.

Voorwaarde: mogelijkheden van inzet bij meerdere gemeenten 
benutten.

Kansen voor 
medewerkers

+

Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (zie 
onder kwaliteit)

++

Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (zie onder 
kwaliteit)

Kosten =

Blijft gelijk aan de huidige situatie.

=*

Lijkt geen directe aanzienlijke voordelen op te leveren op 
personeels- en overheadkosten. Mogelijkerwijs wel in materiële 
kosten als accountantskosten en inhuur. Moet blijken. 
Eventuele frictiekosten zijn op dit moment niet goed vast te 
stellen. Desintegratiekosten qua huisvesting lijken niet aan de 
orde. Adviseurs werken vooral op gemeentehuis. 
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*Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Met de huidige verrekensystematiek valt het verschil in het voordeel uit van West Betuwe op €143.876. 
Echter is het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht. De huidige conclusie is gebaseerd op een 
logische uiteenzetting van de consequenties voor de kosten bij overdracht.



Advies financieel beleid en advies

Oordeel Rijnconsult:

Gemeente West Betuwe en de BWB hebben vergelijkbare uitdagingen als het gaat om het ontwikkelen van de 
dienstverlening en de medewerkers op gebied van financieel advies. Onze conclusie is dat de BWB al voordelen 
opgeleverd heeft op gebied van financiën (treasury, belastingen) en inmiddels de condities gecreëerd heeft om de 
samenwerkingsvoordelen op gebied van financieel advies te verzilveren. 

Wij adviseren financieel beleid & advies over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie, met inachtneming van de 
genoemde voorwaarden.

Een voorwaarde die ongeacht overdracht aan de orde is, is dat de adviseurs van financieel beleid en advies tijd en 
ruimte moeten krijgen/maken voor ontwikkeling. Een belangrijke factor daarin is optimalisatie van de financiële 
administratie en professionalisering van budgethouderschap/-beheer bij de gemeente zodat minder tijd aan beheer en 
meer tijd aan adviseren besteed kan worden. 
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Vergelijking scores op 4K’s –
Facilitaire zaken

K’s WB BWB

Kwaliteit =/+

Neemt toe vanwege: 
• De aanstaande uitvoering van 

organisatieontwikkelingsplannen van de gemeente
• Er lijkt ruimte in de formatie voor versterking van het 

team.

Directe aansturing blijft mogelijk. 

Voorwaarden: 
- Op maat gemaakt programma voor medewerkers 

facilitaire zaken in gemeentelijk ontwikkeltraject, 
en/of participeren in ontwikkeltraject facilitair BWB.

- invullen vacatureruimte voor beleids- en 
adviescapaciteit, of voortzetten en intensiveren 
capaciteit van BWB daarvoor,

- aanstaande pensioneringen benutten voor werven 
nieuwe medewerkers, balans in leeftijdsopbouw 
herstellen.

++

Neemt toe vanwege:
• Bij de BWB loopt al langer een ontwikkeltraject voor 

professionalisering. BWB loopt daarin voor. Leent al 
medewerkers uit aan West Betuwe en levert al adviesdiensten.

• BWB beschikt al over advies- en beleidscapaciteit en daarmee 
over gesprekspartners voor bestuur en management op gebied 
van facilitaire dienstverlening, nieuwbouw, preventietaken, 
arbo, topdesk. De gemeente kan daar direct gebruik van 
(blijven) maken en hoeft dat niet zelfstandig op te bouwen,

• full time vakinhoudelijk management voor sturing en coaching, 
afstemming met de gemeente.

• meer mogelijkheden voor dagelijkse uitwisseling van kennis, 
ervaring en casuïstiek met grotere groep professionals.

Voorwaarden: 
- Borgen verbinding met / directe aansturing door de gemeente 

door concrete afspraken tussen gemeente en BWB over vaste 
ploeg facilitair medewerkers over nabijheid (op locatie werken). 
Dit is in lijn met de visie en huidige werkwijze van de BWB.

45



Vergelijking scores op 4K’s –
Facilitaire zaken

K’s WB BWB
Kwetsbaarheid =

Blijft gelijk aan de huidige situatie.

+

Kwetsbaarheid neemt af door samenvoeging van de capaciteit. 
Denk hierbij bijv. aan het inspringen voor elkaar bij 
avondvergaderingen, bodediensten.

Voorwaarde: mogelijkheden van inzet bij meerdere gemeenten 
benutten en inwerken op specifieke kenmerken locaties.

Kansen voor 
medewerkers

+

Mogelijkheden voor professionele 
ontwikkeling (zie onder kwaliteit)

++

Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (zie onder kwaliteit)

Kosten =

Blijft gelijk aan de huidige situatie.

=*

Lijkt geen directe aanzienlijke voordelen op te leveren op 
personeels- en overheadkosten. Mogelijkerwijs wel in materiële 
kosten voor facilitaire middelen en diensten. Moet blijken. 
Eventuele frictiekosten zijn op dit moment niet goed vast te stellen. 
Desintegratiekosten qua huisvesting lijken niet aan de orde. 
Medewerkers werken vooral op gemeentehuis. 
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*Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Met de huidige verrekensystematiek valt het verschil in het nadeel uit van West Betuwe op €133.000. Echter 
is het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht. De huidige conclusie is gebaseerd op een 
logische uiteenzetting van de consequenties voor de kosten bij overdracht.



Advies facilitaire zaken

Oordeel Rijnconsult:

De BWB heeft de afgelopen jaren gewerkt aan ontwikkeling van zowel beleids- en adviescapaciteit als het ontwikkelen 
van de facilitair medewerkers. Zij loopt inmiddels voor op de gemeente. De gemeente heeft de beleids- en 
adviesfunctie te beperkt ingevuld en heeft qua uitvoering (o.a. bodediensten, huismeesters, servicedesk) uitdagingen 
in de personeelsplanning.

Wij adviseren facilitaire zaken over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie, met inachtneming van de genoemde 
voorwaarden.
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Vergelijking scores op 4K’s –
Algemeen Juridische zaken 

K’s WB BWB

Kwaliteit +

Neemt toe vanwege: 
• De aanstaande uitvoering van 

organisatieontwikkelingsplannen van de 
gemeente

Echter:
Er zijn geen significante kwaliteitsproblemen, 
of expliciete verwachtingen ten aanzien van 
specialisaties. Overall hoge tevredenheid, 
weinig klachten.

Er zijn wel zoekrichtingen en verbeterpunten 
benoemd (zoals juridische control, of inspelen 
op ontwikkelingen in de omgevingswet), 
maar de gemeente zal zich hier nog over 
moeten uitspreken. 

Directe aansturing blijft mogelijk. 

Voorwaarden: 
- Op maat gemaakt programma voor 

medewerkers algemeen juridische zaken in 
gemeentelijk ontwikkeltraject, en/of 
optrekken met ontwikkeltraject BWB. 

+ 

Neemt toe vanwege:
• meer mogelijkheden voor differentiatie in functies en 

specialisaties, ontwikkelen of werven van ‘toppers’ door grotere 
schaal.  Voorbeeld hiervan is de jurist ‘ondermijning’,

• lopende ontwikkeltraject voor vakinhoudelijke ontwikkeling en 
adviesvaardigheden,

• meer mogelijkheden voor dagelijkse uitwisseling van kennis, 
ervaring en casuïstiek met grotere groep professionals,

• full time vakinhoudelijk management voor sturing en coaching. 

Voorwaarden: 
- Borgen verbinding met / directe aansturing door de gemeente door 

concrete afspraken tussen gemeente en BWB over vaste ploeg 
juristen over nabijheid (op locatie werken, verbinding bestuur, 
management). Dit is in lijn met de visie van de BWB.

- Versterken regieoverleg gemeente(n) en BWB. 
- Combineren van vaste ploeg adviseurs van de gemeente, met 

ontwikkelen en inzetten van specialisten voor de drie gemeenten.
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Vergelijking scores op 4K’s –
Algemeen Juridische zaken 

K’s WB BWB
Kwetsbaarheid =

Blijft gelijk aan de huidige situatie. 
Samenleving ‘verjuridiseert’, is 
aandachtspunt.

+

Kwetsbaarheid neemt af door samenvoeging van de capaciteit. 

Voorwaarde: mogelijkheden van inzet bij meerdere gemeenten 
benutten.

Kansen voor 
medewerkers

+

Mogelijkheden voor professionele 
ontwikkeling (zie onder kwaliteit). 

++

Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (zie onder kwaliteit).

Voorwaarde: West Betuwe (en Tiel en Culemborg) expliciteren welke 
specialisaties gewenst zijn in de toekomst. 

Kosten =

Blijft gelijk aan de huidige situatie.

=*

Lijkt geen directe aanzienlijke voordelen op te leveren op personeels-
en overheadkosten. Mogelijkerwijs wel in materiële kosten voor 
inhuur van bijv. advocaten. Moet blijken. Eventuele frictiekosten zijn 
op dit moment niet goed vast te stellen. Desintegratiekosten qua 
huisvesting lijken niet aan de orde. Medewerkers werken vooral op 
gemeentehuis. 
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*Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Met de huidige verrekensystematiek valt het verschil in het nadeel uit van West Betuwe op €113.450. Echter 
is het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht. De huidige conclusie is gebaseerd op een 
logische uiteenzetting van de consequenties voor de kosten bij overdracht.



Advies juridische zaken

Oordeel Rijnconsult:

Gemeente West Betuwe is tevreden over algemeen juridische zaken. Er zijn geen significante verbeterpunten of 
klachten. De gemeente heeft geen expliciete verwachtingen met betrekking tot specialisatie of ontwikkeling. 
Kwetsbaarheid is op dit moment ook geen probleem. 

Wij adviseren algemeen juridische zaken (nu*) niet over te dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie, met 
inachtneming van de genoemde voorwaarden. Het is raadzaam (kennis)uitwisseling met de juristen van de BWB op te 
starten en te verkennen waar mogelijke samenwerking aan de orde zou kunnen zijn. 
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*Hoe de situatie zich in de toekomst voor AJZ ontwikkelt hangt af van twee factoren: Allereerst constateren we dat de samenleving 
‘verjuridiseert’. Dit gaat een effect hebben op de (omvang en specificatie van de) taken van juridische zaken bij gemeenten, maar het is 
afwachten wat dat effect is. Daarnaast hebben we geconstateerd dat er bij de gemeente West Betuwe nog geen duidelijke visie is op waar AJZ 
zich naartoe zou moeten ontwikkelen. Afhankelijk van wat er gevraagd wordt kan het zijn dat de optimale omgeving voor het team in de 
toekomst bij de BWB ligt.



Nota benes en consequenties

• Geldermalsen, Tiel en Culemborg zijn in 2013 overeengekomen onderdelen van de bedrijfsvoering (Financiën, P&O en 
IM/ICT) te bundelen. Gemeente West Betuwe is mede-eigenaar van de BWB. Vanuit dat perspectief is het raadzaam in 
de vergadering van eigenaren een gezamenlijk standpunt te bepalen over de vraag of het gewenst is selectief af te 
nemen of gedrieën het gehele pakket af te nemen.

• Het is ons opgevallen dat de medewerkers van de twee taakvelden waarover wij adviseren deze over te dragen naar 
de BWB het advies vooral bekijken vanuit de K van Kwaliteit, als een ‘afrekening’. Daarbij is door de medewerkers 
herhaaldelijk gewezen op de lastige omstandigheden waaronder men heeft moeten werken. De adviezen zijn 
gebaseerd op een brede analyse waarbij de mogelijkheden en potentie die het samenwerken opleveren afgezet zijn 
tegen het zelfstandig blijven uitvoeren van de taken. Daarbij hebben wij niet alleen naar het heden gekeken, maar 
vooral ook naar wat de mogelijkheden in de nabije toekomst zijn.   

• Ongeacht de keuzes die West Betuwe maakt over al dan niet overdragen, de gemeente en de BWB werken al jaren 
met elkaar samen op de aanpalende vakgebieden die een integrale aanpak vergen. Denk aan managementinformatie 
(samenwerking met P&O, Financieel advies en ICT), Financieel advies en Financiële administratie werken in elkaars 
verlengde en werkprocessen. Het is in beider belang goede relaties en samenwerking te borgen. 

• Voorgaande advies zal alleen tot succes leiden wanneer beide partijen de samenwerking van harte uitvoeren en de 
houding en mindset hebben om er een succes van te maken. Daar hebben wij met betrekking tot de gemeente zorgen 
over. Er is op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau weerstand tegen overdracht van taken en medewerkers naar de 
BWB.

• Beide modellen kunnen werken en werken in Nederland. Wat opvalt in de vergelijking met andere samenwerkingen is 
dat vaak sprake is van combinaties van één grote gemeente (100.000+)  en een aantal middelgrote en kleine 
gemeenten. Daarbij ‘profiteren’ de middelgrote en kleine gemeenten van de ingebrachte specialisaties en ‘zwaardere’ 
functionarissen door de grote gemeente . Dat is in de samenwerking van West Betuwe, Culemborg en Tiel niet aan de 
orde. Daar ligt een kans voor de BWB om deze 100.00+ functionaliteiten te vervullen.    

• Tenzij de gemeente er echt, perse zelf over wil gaan en niet wil samenwerken op de bedrijfsvoeringstaken en dat 
belangrijker vindt dan de voordelen van onderbrengen bij BWB, moet de gemeente het vooral niet doen.   
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8. Implementatie

In de besluitvorming is niet alleen relevant welke taken ondergebracht wordt bij de BWB. Ook het moment van 
overdragen is een belangrijk vraagstuk.

Zoals bij de conclusies aangegeven is er voor de overdracht werk te doen in het managen van emoties en weerstand. 
Hier geldt ook: ‘onbekend maakt onbemind’ en negatieve ervaringen uit het verleden kleuren de verwachtingen over 
de toekomst. Er is vooral behoefte aan dialoog. Dialoog binnen West Betuwe en met name met de medewerkers van 
de drie bedrijfsvoeringstaken over het advies, over waar men staat, wat daarvan de oorzaken zijn, wat de 
verwachtingen zijn. En dialoog tussen het direct betrokken management en de medewerkers van de BWB en de 
gemeente over beelden over elkaar, beelden over de toekomst, de potentie, wat onderbrengen van de taken bij de 
BWB voor de medewerkers zal betekenen. Dat kost tijd. Het lijkt ons verstandig daarin te investeren voordat de 
medewerkers formeel onderdeel worden van de BWB.

52



Implementatie

Fase 1: besluitvorming 

1. Het college neemt een voorgenomen besluit over het al dan niet onderbrengen van de taken bij de BWB én 
termijn waarop dit besluit geëffectueerd wordt 

2. De ondernemingsraad brengt advies uit (doorlooptijd max. 6 weken)
3. Het college neemt een definitief besluit
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Implementatie

Fase 2: (voorbereiden) implementatie

1. Inrichten projectgroep voor implementatie (projectleider, adviseur HR, adviseur Financiën, managers facilitaire 
zaken en financieel beleid en advies)

2. Uitwerken implementatieplan (ontvlechting en invlechting), inclusief begroting en detailplanning. Daarin 
aandacht voor onder andere:

• Periodieke communicatie met alle betrokkenen
• Kennismaking, uitwisselen beelden, verwachtingen, werkwijzen, inwerken, etc.
• HR: sociaal plan, overleg GO/bonden, vergelijking regelingen en overeenkomen evt. compensatie, 

afspraken over reiskosten en opleidingen, afspraken over evt. frictiekosten, evt. individuele 
regelingen, inpassing in functieboek en –waardering van BWB, formeel plaatsing(sproces), wijzigen 
standplaats, overdracht dossiers,  voorbereiden verwerken overdracht in personeels- en 
salarisadministratie

• Financiën en HR: Concretiseren welke formatie en bezetting, budgetten voor inhuur en materiele 
budgetten overgedragen worden, overheveling en verrekening verwerken in begrotingen

• Harmoniseren producten en diensten, processen, ICT, etc.
• Voorbereiden huisvesting en verhuizing, werkplekken

• ICT: autorisaties, licenties
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Bijlage: kostenberekening*
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*Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de huidige verdeelsystematiek. 
Na een eventuele overdracht zal dit herzien gaan worden. Daarom is het 
verstandig om een slag om de arm te houden bij het trekken van conclusies aan 
de hand van de genoemde verschillen.



Totaal overzicht kosten 
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Alle fte’s alle teams WB BWB 2021 

Salaris €1.013.665 €1.013.665

Overhead 81.416 €81.416

Totaal €1.095.081 €1.095.081 

Financieel advies WB BWB

Salaris €200.725 € 200.725

Overhead €10.569 €10.569

Totaal € 211.294 € 211.294

Juridische Zaken WB BWB

Salaris € 475.382 € 475.382 

Overhead € 51.138 € 51.138 

Totaal € 526.520 € 526.520

Facilitaire zaken WB BWB

Salaris € 354.565 € 354.565

Overhead € 20.111 € 20.111

Totaal € 374.676 € 374.676

Facilitair en FA WB BWB

Salaris € 602.353 € 602.353

Overhead € 31.001 € 31.001

Totaal € 633.355 € 633.355



Verdeelmodel advies (FA en FZ)

• Door het overbrengen van alle Fte’s van de taken FA en FZ stijgt de begroting van BWB v.w.b. salaris- en 
overheadkosten in totaal met € 633.355

• Door de herverdeling conform de verrekensystematiek worden deze kosten als volgt verdeeld:
o West Betuwe: € 592.132 (verschil: € 41.223)
o Tiel: € 24.344

o Culemborg: € 16.878

Hierover zullen de BWB en de gemeenten het gesprek met elkaar moeten voeren. 

Nogmaals: Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze 
verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht en evaluatie van de systematiek. 

We hebben deze cijfers daarom niet mee laten wegen bij de conclusies.
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Verdeelmodel FA

• Door het overbrengen van alle Fte’s van de taken FA stijgt de begroting van BWB v.w.b. salaris- en 
overheadkosten in totaal met 

€ 211.294

• Door de herverdeling conform de verrekensystematiek worden deze kosten als volgt verdeeld:

o West Betuwe: €  67.418 (verschil: € 143.876)

o Tiel: €  81.873

o Culemborg: €  62.003

Nogmaals: Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze 
verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht en evaluatie van de systematiek. 

We hebben deze cijfers daarom niet mee laten wegen bij de conclusies.
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Verdeelmodel AJZ

• Door het overbrengen van alle Fte’s van de taken AJZ stijgt de begroting van BWB v.w.b. salaris- en 
overheadkosten in totaal met € 526.520

• Door de herverdeling conform de verrekensystematiek worden deze kosten als volgt verdeeld:

o West Betuwe: € 639.970 (verschil: -€ 113.450)

o Tiel: - € 30.648

o Culemborg: - € 82.803

Nogmaals: Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze 
verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht en evaluatie van de systematiek. 

We hebben deze cijfers daarom niet mee laten wegen bij de conclusies.
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Verdeelmodel FZ

• Door het overbrengen van alle Fte’s van de taken FZ stijgt de begroting van BWB v.w.b. salaris- en 
overheadkosten in totaal met € 374.676

• Door de herverdeling conform de verrekensystematiek worden deze kosten als volgt verdeeld:

o West Betuwe: € 507.676 (verschil: -€ 133.000)

o Tiel: - € 72.884

o Culemborg: - € 59.541

Nogmaals: Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze 
verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht en evaluatie van de systematiek. 

We hebben deze cijfers daarom niet mee laten wegen bij de conclusies.
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Gevolgen voor andere deelnemers 
BWB bij overdracht taken 

• Door het overbrengen van alle Fte’s van de taken FA, AJZ en FZ stijgt de begroting van BWB v.w.b. salaris- en 
overheadkosten in totaal met € 1.095.081

• Door de herverdeling conform de verrekensystematiek zouden deze kosten als volgt verdeeld worden:
- West Betuwe: € 1.204.521 (verschil: € 109.440)
- Tiel: - € 27.365

- Culemborg: - € 82.075

Nogmaals: Hier moet een grote slag om de arm gehouden worden. Het zeer aannemelijk (onvermijdelijk) dat deze 
verrekensystematiek wordt aangepast na een eventuele overdracht en evaluatie van de systematiek. 

We hebben deze cijfers daarom niet mee laten wegen bij de conclusies.
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Kanttekeningen 
kostenvergelijking

De kostenberekening is niet volledig, namelijk: 

• In opbouw formatie wordt ook bijdrage geleverd aan SROI, expliciete afspraken maken in overdracht, 
doelstellingen en begroting. 

• Generatiepactkosten
• Externe budgetten.

• Effecten verrekening systematiek.
• Frictiekosten
• Eventuele wijzigingen in volume van taken. 

• Schaalvoordelen kunnen nog niet hard worden gemaakt. 
• Indexatieverschillen
• Er wordt vanuit gegaan dat gedeelte overhead niet verder stijgt zoals huisvesting, medewerkers 

tevredenheidsonderzoeken.
• Overige kosten die nu niet zijn opgenomen. 
• Alle taken overdragen is goedkoper dan de diverse taken afzonderlijk.
• Tijdens de laatste doorrekening is nog een kleine afwijking van +/- €6.000,- geconstateerd. Deze is niet meer 

verwerkt. 
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Bijlage: enquête 
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Resultaten IKTO West Betuwe 
vs. BWB
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BWB
Gemeente 
West Betuwe

n=392 n=51-98
Diensten Facilitaire Zaken 6,82 7,35
Diensten Financieel Advies 7,2 8,00
Diensten Algemeen Juridische Zaken / Control* 7,5 7,98
*Control is bij Gemeente West Betuwe niet meegenomen

BWB
Gemeente 
West Betuwe

n=392 n=51-106
Medewerkers Facilitaire Zaken 7,47 8,08
Medewerkers Financieel Advies 7,26 8,11
Medewerkers Algemeen Juridische Zaken / 
Control* 7,76 8,53
*Control is bij Gemeente West Betuwe niet meegenomen

NPS (enthousiasme over dienstverlening) BWB
Gemeente 
West Betuwe

Facilitaire Zaken -17% -5%
Financieel Advies -14% 4%
Algemeen Juridische Zaken / Control* -10% 22%
*Control is bij Gemeente West Betuwe niet meegenomen
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Financieel Beleid 
en Advies

Algemeen Juridische 
Zaken

Facilitaire Zaken

Resultaten IKTO West Betuwe 
(quotes)

Positief Negatief Ontwikkelpunt
De medewerkers staan altijd 
voor mij klaar en denken mee 
in oplossingen.

De betrokkenheid is groot en 
het werk wordt serieus en goed 
opgepakt.

Te sterk op operatie gericht; 
deskundigheid over gebruik 
apparatuur sterk wisselend.

Adviseur wat meer zichtbaar.

Meer klantgericht werken, 
actiever meedenken.

Betere facilitering gebouw: 
vergaderruimtes en 
werkplekken

Vriendelijk, toegankelijk en 
kennis van de inhoud.

Zorgvuldig, goede adviezen, 
behulpzaam.

Omdat men flexibel is en in 
oplossing denkt.

Lijken alleen probleemgericht 
te denken.

Concreet advies geven 
ontbreekt in mijn optiek. Nu 
ontvang je een heel waslijst 
met zaken waar je rekening 
mee dient te houden. 

Pro-actieve houding 
versterken.

Meer oplossingsgericht en 
praktischer denken.

Betere samenwerking met 
andere disciplines.

Omdat zij in relatief korte tijd 
erin geslaagd zijn om de 
financiële situatie van West 
Betuwe inzichtelijk te maken

Deskundigheid, 
klantgerichtheid, collegialiteit, 
betrokkenheid, dichtbij.

Strategisch tactische 
advisering, verbetering 
doorvoeren kan beter.

Afspraken nakomen en 
ondersteunen.

Samen lerend verbeteren, 
samenwerking met BWB 
verbeteren, proactief 
adviseren.

Nog iets meer meedenken en 
schrijven in adviserende zin.



Bijlage: beelden over BWB
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Beelden bij de BWB

De teams binnen West Betuwe hebben de volgende beelden bij de BWB:

Algemeen Juridische Zaken:
- Vanuit JZ wordt afstand ervaren, minder betrokken.
- Er is een gebrek aan vertrouwen in advies en beleid JZ door BWB.

- JZ weet niet hoe het nu bij BWB is ingericht .
- JZ ervaart een onvoldoende proactieve houding.
- De BWB is duurder door afrekenen meerwerk.
- Je hebt weinig invloed.

Facilitaire Zaken:
- Roept gevoel onrust op.
- Zou voor Facilitaire Zaken ook kansen kunnen bieden.

- Er is geen maatwerk mogelijk. 
- Facilitaire zaken BWB werkt ook op locatie.
Financieel Advies en Beleid:
- Als onderdeel van BWB verlies je voordelen van nabijheid, maatwerk, pragmatisme. 

- Als onderdeel van BWB kun je zelf niet meer je prioriteiten bepalen.
- Het is moeilijker sturen vanuit de BWB.
- Er is een gebrek aan waardering bij BWB.

- Je hebt bij de BWB minder feeling met de gemeente.
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