
memo 
 

1 van 34 

 

aan Gemeenteraad via Presidium 

opsteller College via Michiel van Kruijsbergen 

datum Maart 2018 

bijlage - 

onderwerp Taskforce – onderdeel organisatie 

Versie Definitief 1.3 



memo 
 

2 van 34 

Samenvatting 
In dit document worden drie scenario’s geschetst voor de ontwikkeling van organisatie en ICT. Doel is de raad 

keuzemogelijkheden te bieden en inzage te geven in het onderwerp. We doen dat door het schetsen van drie 

scenario’s waarbinnen per scenario 21 ‘knoppen’ gedefinieerd zijn. Elke knop is een interventie: een ingreep in 

het bestaande systeem. Denk hierbij aan zaken als Openstelling, Kanaalkeuze, Inspraak & Samenwerking, etc. 

Een interventie kost in veel gevallen initieel geld en heeft een zeker effect: impuls in kwaliteit, reductie van 

kosten, etc. 

 

Waarom is dit belangrijk? Ontwikkeling van organisatie en ICT is een permanente noodzaak. Dit omdat de 

omgeving voortdurend in beweging is. Zou de organisatie zich niet daarop aanpassen, dan blijft ze achter bij de 

externe ontwikkelingen. Wat we met de scenario’s beogen is dat we met elkaar kunnen vaststellen met welke 

intensiteit we de ontwikkelingen willen bijbenen en hoeveel budget dan structureel passend zou zijn. 

 

De drie scenario’s zijn Plus, Min en Basis. In het Plus scenario werken we vraaggestuurd. We willen bestuur en 

samenleving uitmuntend bedienen. Dit betekent dat we trendsettend zijn en innovatief. We zetten maximaal in 

op participatie en doen alles om het de samenleving naar de zin te maken. In het Min scenario werken we 

aanbodgestuurd. We richten ons alleen op de wettelijke taken en dit doen we zo minimaal mogelijk. Dit 

betekent dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden voor wat de organisatie wel en niet doet. 

Aangetekend wordt dat dit scenario vergaande consequenties heeft waarbij de vraag gesteld kan worden in 

hoeverre dit realistisch is. In het Basis scenario vervolgen we de WOW organisatieontwikkeling.  We bieden 

een goede dienstverlening met een balans tussen sturen op aanbod en het bieden van persoonlijk maatwerk 

aan inwoners en bedrijven. De organisatie heeft de basis op orde en is in staat om nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van wet- en regelgeving en regionale samenwerking met andere gemeenten invulling te geven.  
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Alle scenario’s zijn gebaseerd op de aanname dat er na een initiële investering op het gebied van digitale 

transformatie sprake is van daling van het kostenniveau. Deze daling wordt veroorzaakt door investeringen in 

ICT (digitale transformatie, zaakgericht werken) en de manier hoe we het werk doen (ICT, zelfsturende teams, 

lean, etc.). Hierbij gelden uiteraard onzekerheden en risico’s. Zo is er per knop een inschatting gemaakt van de 

te behalen voordelen maar pas in de praktijk zal blijken of en hoeveel voordeel er daadwerkelijk gehaald kan 

worden. Voor investeringen in ICT geldt bijvoorbeeld dit altijd gepaard gaan met allerlei vormen van 

technische, functionele en organisatorische complexiteit waardoor geplande opbrengsten, ondanks de beste 

bedoelingen, toch niet, of niet in die mate, gehaald worden. In de calculatie hebben we hiermee rekening 

gehouden door de opbrengsten enigszins te temperen als gevolg van een risico-inschatting. 
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1. Inleiding 

1.1 Doel 

In dit document vindt u de beschrijving van 3 scenario’s voor de organisatie. Deze scenario’s zijn gemaakt in het 

kader van de taskforce organisatie. Doel is de raad keuzemogelijkheden te bieden en inzicht te geven in de 

effecten van de 3 scenario’s. 

1.2 Bereik 

Deze taskforce betreft organisatie en ICT. Dat is een onderwerp dat in beginsel raakvlakken heeft met alle 

andere taskforces. In het samenstellen van de scenario’s voor deze taskforce hebben we zo zorgvuldig als 

mogelijk getracht de andere taskforces onberoerd te laten. Toch is het niet doenlijk alle scenario’s van alle 

taskforces op voorhand al op detailniveau met elkaar af te stemmen. In het lezen en beoordelen van de 

informatie zal hier rekening mee gehouden moeten worden. 

 

Met ICT wordt in dit document bedoeld ICT in bredere context, dus zowel automatisering als informatisering. 

Dit betreft naast de ICT onderwerpen (netwerk, hard-, software, servicemanagement, etc.) ook zaken als 

portfoliomanagement, informatiemanagement, architectuur en goed opdrachtgeverschap. 

 

Dit document is gebaseerd op kennis van de organisatie; kennis van de historie van de organisatieontwikkeling 

vanaf 2006; het benchmark rapport van Berenschot (februari 2018) en het M&I onderzoek naar ICT (februari 

2018). 

 

De samenwerking met Oudewater heeft niet direct invloed op de voorgestelde scenario’s. Uiteraard is het wel 

zo dat een samenwerking met Oudewater in de vorm zoals nu gekozen (één organisatie, twee besturen) het 

grootste effect zal sorteren als de werkwijze van de organisatie voor beide gemeenten hetzelfde is. 

Tegelijkertijd zal elke gemeente voor een gedeelte z’n eigen accenten willen kunnen aanbrengen. 

Bovenstaande is daarmee wel een leidend principe voor verdere ontwikkeling, maar niet invloed op de 

scenario’s. 
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2. Wat is organisatieontwikkeling? 
Het ontwikkelen van de organisatie is een permanente noodzaak. Dit omdat de omgeving voortdurend in 

beweging is.  Zou de organisatie zich niet daarop aanpassen, dan blijft ze achter bij de externe ontwikkelingen. 

Zie hiervoor onderstaand bollenmodel. De omgeving voor de ambtelijke organisatie van Woerden wordt 

bepaald door de Wetgever, het Bestuur en de Samenleving. De Wetgever komt met regelmaat met nieuwe of 

vernieuwde wetgeving. Denk aan de omgevingswet, digitale agenda2020, WMO, Jeugdwet e.a. Ook het 

bestuur komt regelmatig met nieuwe ambities om de samenleving nog beter te dienen. Tenslotte is het de 

samenleving zelf die verandert. Denk op het moment aan de digitalisering van de samenleving. Dit creëert 

verwachtingen. De manier waarop we tegenwoordig spullen kopen van internetwinkels inclusief de service die 

erbij verleend wordt, wordt ook verwacht van een gemeente. 

Als we dus willen kijken naar de ontwikkelbehoefte van de organisatie, dan kijken we naar de spanning met de 

belangrijkste stakeholders. Denk 

hierbij aan vragen als: in welke 

mate is de samenleving tevreden 

over het niveau van 

dienstverlening? In welke mate 

vindt het bestuur dat hij 

ondersteund wordt? Is de 

organisatie voldoende gericht op 

de samenleving? Etc.  

Kijken we dan naar de organisatie 

zelf dan brengt ze producten en 

diensten voort. Voor een 

gemeente, zo ook in Woerden zijn 

dat er 400. Hier zitten processen 

achter om dit voor elkaar te 

krijgen. Die processen worden 

uitgevoerd door (teams van) mensen en ondersteund met ICT. Vanuit die spanning met bovengenoemde 

externe partijen kijken we naar de conditie van processen, mensen en ICT. In welke mate past het nog bij de 

huidige tijd en welke bijstelling is eventueel noodzakelijk of gewenst? Vaak verdienen deze componenten 

(processen, systemen en mensen) een bepaalde mate van ‘onderhoud’. Blijft het onderhoud achterwege dan 

zal de spanning met de omgeving toenemen. 



memo 
 

6 van 34 

3. Organisatieontwikkeling tot heden 

3.1 Historisch perspectief (2006-2015) 

De organisatie heeft, ook in het verleden, altijd meebewogen met de ontwikkelingen. Soms succesvol, soms 

minder succesvol. In de werkconferentie organisatieontwikkeling hebben we een inkijkje gegeven in het 

historisch perspectief op dit punt (2006-2015). Wat we gezien hebben is dat nagenoeg elke twee jaar een 

ander traject werd opgestart met een andere richting of andere accenten. Borging, het vasthouden van 

behaald succes over de jaren heen bleek vervolgens lastig.  

Om dit wel mogelijk te maken en daarmee het succes van organisatieontwikkeling te maximaliseren zou het 

goed zijn om: 

1. Een meerjaren strategie te hanteren. D.w.z. een visie die over meerdere jaren heen consistent wordt 

geïmplementeerd en geborgd; 

2. Een veranderaanpak te hanteren die zowel top-down vanuit visie kan worden aangestuurd, maar ook 

maximaal bottom-up ruimte geeft. De mensen zelf moeten in staat worden gesteld de nieuwe 

organisatie uit te vinden. De kans dat vernieuwing geborgd is, is dan het grootst. 

 

Verder hebben we gezien dat gemiddeld ongeveer €400k per jaar werd uitgegeven aan 

organisatieontwikkeling. Dit komt ongeveer overeen met 2% van het loonkostenbudget. 

3.2 Organisatieontwikkeling in het recente verleden (2015-

heden) 

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe gemeentesecretaris gestart. Hij heeft een 100 dagen analyse gemaakt 

waaruit bleek dat er veel goed gaat maar dat er ook behoefte is om op een aantal onderdelen te groeien. 

Hierbij gaat het om: zakelijkheid, integraliteit, flexibiliteit, samenwerken en leiderschap. Op basis van deze 

analyse hebben het college van Woerden en de gemeentesecretaris de conclusie getrokken dat 

doorontwikkeling van de organisatie noodzakelijk is. Om een scherper beeld te krijgen van de ontwikkelrichting 

is  de organisatievisie 2020 opgesteld. 

 

In  de  organisatievisie 2020 staan de drie belangrijkste stakeholders van de organisatie centraal: 

1. De samenleving (inwoners, bedrijven en instellingen); 

2. Het bestuur  (raden en colleges van Woerden en Oudewater); 

3. Medewerkers (de mensen die onderdeel zijn van de organisatie). 

 

We hebben deze drie stakeholders nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de visie door ze een 

actieve rol te geven in het voorbereidingsproces. Een belangrijk onderdeel hiervan was het opstellen van een 

‘SWOT analyse’  (SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).   

 

Uit de SWOT kwamen de volgende conclusies naar voren: 

1. De organisatie beschikt over sterke punten: o.a. productieve en betrokken medewerkers, innoverend 

vermogen, korte lijnen; 
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2. De omgeving van de organisatie verandert in hoog tempo: o.a. opmars van economie van het delen; 

flexibiliserende arbeidsmarkt; voortschrijdende decentralisatie; toenemende digitalisering; etc.; 

3. Er is een verschil tussen wat de organisatie biedt en wat de samenleving vraagt: behoefte aan meer 

externe oriëntatie; adequate dienstverlening nog niet op orde; de samenleving benut de 

mogelijkheden om invloed op het bestuur uit te oefenen niet voldoende; 

4. Er is een verschil tussen wat de organisatie biedt en het bestuur vraagt: o.a. de (strategische) 

advisering kan beter; de interne samenwerking verloopt niet altijd integraal en er is behoefte aan 

meer resultaatgerichtheid (o.a. door beter te plannen).  

5. De organisatie is momenteel niet optimaal in conditie: o.a. in vergelijking is de formatie kwantitatief 

en kwalitatief niet op orde met als resultaat een hoge werkdruk, is de gemiddelde leeftijd hoog en is 

er sprake van beperkte mobiliteit. ,  

 

Op grond van deze analyse zijn 9 doelstellingen geformuleerd (drie per stakeholder) en 24 toekomstbeelden. 

De toekomstbeelden geven een mogelijk toekomstbeeld van de organisatie in 2020, maar laten tegelijkertijd 

voldoende ruimte voor nadere invulling. Ze beschrijven zaken als het delegeren van taken, vertrouwen geven 

aan medewerkers, opgavengestuurd werken, midden in de samenleving staan, etc. De 9 doelstellingen worden 

hieronder weergegeven. 

 

In 2020 hebben we een samenleving waarin de kracht van de gemeenschap optimaal benut wordt. 

Strategische doelstellingen: 

1. De samenleving ervaart de kwaliteit van de dienstverlening als verbeterd; 

2. De samenleving ervaart de  faciliterende rol die de organisatie vervult bij inwonerinitiatieven als 

verbeterd; 

3. De samenleving ervaart meer en benut vaker mogelijkheden om invloed uit te oefenen in 

vraagstukken waarover besluitvorming plaatsvindt in college en/of Raad. 

 

In 2020 hebben we een omgeving waarin bestuurders optimaal in staat  zijn om de samenleving  te dienen.  

Strategische doelstellingen: 

4. Het bestuur ervaart dat maatschappelijke opgaven beter in beeld gebracht worden en integraler 

opgepakt worden; 

5. Het bestuur ervaart dat de kwaliteit van de (strategische) advisering is verbeterd; 

6. Het bestuur ervaart dat de resultaatgerichtheid van de organisatie is vergroot en dat er voldoende 

balans is tussen formatie en ambities. 

 

In 2020 is sprake van een fitte organisatie met ambitieuze medewerkers.  

Strategische doelstellingen: 

7. Medewerkers ervaren meer vertrouwen; 

8. Medewerkers krijgen meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

9. De vitaliteit en het energieniveau van medewerkers is verbeterd. 

3.3 Conditie van de organisatie bij aanvang 2018 

Met bovenstaande 9 doelstellingen is in 2017 een vierjarig organisatieontwikkelprogramma gestart. Conclusies 

3, 4 en 5 zoals aangegeven bij de SWOT zijn (begin 2018) natuurlijk nog niet opgelost. Er is nog steeds verschil 
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tussen wat de organisatie biedt en de samenleving vraagt; tussen wat de organisatie biedt en het bestuur 

vraagt; ook is de organisatie (nog) niet optimaal in conditie. 

De organisatie is al wel een jaar onderweg geweest in het realiseren van de doelstellingen, er is al veel bereikt, 

maar ze is nog niet klaar. In feite heeft de organisatie nog een achterstand in te lopen. Het inlopen van zo’n 

achterstand vraagt extra investering bovenop het reguliere onderhoud als de organisatie in goede conditie zou 

zijn geweest. 
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4. Benchmarks 
We hebben een tweetal benchmarks laten uitvoeren in februari 2018. Deze benchmarks zijn gebruikt om de 

scenario’s (deels) op te stellen en te toetsen. De benchmarks komen van Berenschot en M&I. Berenschot gaat 

over de ambtelijke organisatie. M&I zoomt specifiek in op Informatisering en Automatisering. 

4.1 Berenschot 

De conclusies  

 De totale apparaatskosten (Primair proces en Overhead) per inwoner van uw organisatie zijn 9% hoger 

dan gemiddeld. Wij: €1014, referentiegroep: €928; 

 Primair proces: 9% hogere kosten en 12% minder formatie. We hebben 7% meer taken buiten de deur 

belegd dan gemiddeld; 

 Overhead: 10% hogere kosten 0% minder formatie, evenveel belegd als gemiddeld (1%); 

 Gezien de grotere bruto formatie in het primaire proces (ongecorrigeerd voor werkzaamheden 

verricht voor derden) die een grotere werklast veroorzaakt voor de overhead, is de overheadformatie 

relatief laag (-12%) en zijn de overheadkosten per fte in lijn met het primaire proces (-3%).  

Verwerking van de conclusies in de scenario’s 

Een van de hoofdconclusies van het Berenschot rapport is dat Woerden in het primaire proces bijna 10% 

hogere kosten heeft, maar ook dat de overhead daarmee in verhouding staat en zelfs een relatief lage formatie 

heeft. Dit gegeven hebben we als uitgangspunt genomen voor het definiëren van de knoppen en zal verder in 

dit document niet meer expliciet aan bod komen.  

In dit document, zeker in het Min scenario worden specifieke knoppen aangereikt voor het verlagen van de 

kosten in het primaire proces. Gegeven de aard van dit onderwerp doen we dat op macro niveau. Specifieke 

besparingsmogelijkheden in het primaire proces zijn te vinden bij de andere taskforces. 

4.2 M&I 

De conclusies  

 ICT kosten zijn €65 per inwoner tegen €79 voor de referentiegroep. Dit verschil wordt met name 

veroorzaakt door lage kosten voor personeel; 

 De lagere kosten voor personeel komt door beperkt aantal functioneel beheer formatie (meestal 

decentraal belegd) en het vrijwel ontbreken van informatiemanagement (onderdeel van i-functies); 

 M&I concludeert dat informatiebeveiliging en gegevensmanagement ruim voldoet aan de huidige 

eisen. Maar ook dat de basis ICT dienstverlening net voldoende is, terwijl de informatisering niet 

voldoet aan datgene dat van gemeente verwacht mag worden.  

 De trend is verdere digitalisering in bijvoorbeeld datagericht werken (het gebruiken van grote 

hoeveelheden data om beleid en uitvoering beter te kunnen sturen), de burger meer regie geven op 

haar gegevens en uitwisseling gegevens met partners. 

 M&I wijst op het rapport ‘Maak Waar!’ van de studiegroep ‘Informatiesamenleving en Overheid’ van 

BZK. Deze groep wijst op het onvermijdbare en disruptieve karakter van digitalisering (de digitale 

transformatie). Maar ook dat de overheid op het moment achterblijft bij het bedrijfsleven; 

 Aanbeveling van M&I is deze achterstand in te lopen. 
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Verwerking van de conclusies in de scenario’s 

De digitaliseringstrend (digitale transformatie, datagericht werken) zoals aangeduid door M&I, maar ook 

uitstekend verwoord in het BZK rapport Maak Waar! is overgenomen in de knoppen voor 

informatievoorziening.  
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5. Scenario’s 
Er zijn drie scenario’s gedefinieerd: Plus, Min en Basis. In de paragrafen hieronder worden de scenario’s 

toegelicht.  

 

De scenario’s bevatten knoppen die ingesteld kunnen worden. Dit zijn hoofdknoppen en interventies. De 

hoofdknoppen zijn de (1) Kosten per jaar; (2) de kwaliteit van dienstverlening naar de Samenleving; (3) de 

kwaliteit van dienstverlening naar het Bestuur; (4) de aantrekkelijkheid van de organisatie voor de 

Medewerkers. 

 

De interventies zijn veranderacties, ‘instellingen’ die we kunnen doen aan de organisatie. Deze interventies 

(ook als het gaat om een bezuiniging) kosten vaak initieel geld en/ of inspanning. Alle interventies komen in alle 

scenario’s voor. Alleen omvang, snelheid van implementatie en doel kunnen verschillen per scenario.  

Een voorbeeld is de knop ‘Openstelling’. In het Plus scenario stellen we de behoefte van de samenleving 

centraal. We willen daarom de samenleving ruime mogelijkheden geven om met ons in contact te komen. We 

denken dan aan 7x24 uur openstelling. We zijn dan altijd digitaal open, maar ook elke doordeweekse avond en 

een zaterdag. In het Min scenario schroeven we de dienstverlening fors terug. Daarom beperken we onze 

openstelling tot maandag tot en met woensdag. Ook digitaal zijn we beperkt open. In het Basis scenario 

werken we binnen de bestaande middelen en kunnen we, om tegemoet te komen aan de behoefte van de 

samenleving, bijvoorbeeld een ochtend openstelling inruilen voor een zaterdag openstelling. 

 

Voor het Plus scenario is investeren in de organisatie normaal. Doel hier is het volgen van onze ambitie. Het 

doel bij het Min scenario is het omlaag brengen van de loon- en ICT kosten tot -20% ten opzichte van het 

basisjaar (2018). In dit scenario is geen ruimte voor organisatieontwikkeling. In het Basis scenario bevaren we 

een gulden middenweg. In dit scenario kunnen we organisatieontwikkeling, na enkele aanloopjaren, binen de 

huidige begrotingsruimte opvangen.  

 

De interventies zijn geclusterd naar stakeholder (Samenleving, Bestuur en Medewerkers). Interventies voor ICT 

zijn ondergebracht in het cluster Informatievoorziening. Interventies die voor de gehele organisatie gelden zijn 

ondergebracht in het cluster Organisatie. 

5.1 Plus scenario 

Budgetruimte 

In dit scenario gaan we uit van een budget van 20% extra ten aanzien van het huidige loon- en ICT budget van 

in totaal 30,2M. Dit budget bleek niet geheel nodig bij de uitwerking van dit scenario. Over 5 jaar is de 

gemiddelde structurele investeringsbehoefte €5,1M. Dat is 16,9% van de eerder genoemde €30,2M. 

Strategie 

In het Plus scenario staat de vraag centraal. We willen een uitmuntende dienstverlening naar Samenleving, 

Bestuur en Medewerkers neerzetten. Als gemeente zijn we trendsettend en innovatief als het gaat om het 

leveren van deze dienstverlening. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt en we benaderen onze klanten zoveel 

mogelijk persoonlijk. We onderscheiden ons op landelijk niveau ten opzichte van andere gemeenten. De 
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organisatie heeft een robuust karakter en is prima in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- 

en regelgeving en regionale samenwerking met andere gemeenten invulling te geven. 

Inrichting 

Voor de Samenleving betekent dit dat we een ruime openstelling en vrijheid van kanaalkeuze willen hanteren. 

Ook zetten we bijvoorbeeld maximaal in op gebiedsgericht werken waardoor we zichtbaar zijn in de 

samenleving en naar inwoners en bedrijven toe komen. Het Bestuur willen we maximaal bedienen door extra 

capaciteit in te zetten op het gebied van beleid en uitvoering om maatschappelijke opgaven te realiseren.  In 

dit scenario worden raad en college bijvoorbeeld terzijde gestaan door bestuursadviseurs om het strategisch 

vermogen te vergroten. Voor de Medewerkers is dit scenario aantrekkelijk. De organisatie is een interessante 

werkgever. Er zijn veel uitdagende klussen waaraan gewerkt wordt en er is veel ruimte voor innovatie en 

creativiteit. Medewerkers worden flexibel beloond, er is sprake van een ruimer loonkostenbudget en er zijn 

veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.  

Consequenties 

  Balans   Verschil   

  2018 (€) 2023 (€) € % 

Plus 30,19 33,84 3,65 12,1% 
Cijfers in €M 

 

De kolommen ‘Investering’, ‘Opbrengst’ en ‘Saldo per jaar’ betreffen de gemiddelde bedragen over de periode 

van 5 jaar. 

  Investeringsruimte doel Investering Opbrengst Saldo per jaar   

  € % € € € % 

Plus 6,04 20% 6,65 1,54 5,11 16,9% 
Cijfers in €M 

 

Investeringen en opbrengsten over de 5 jaren 

Plus 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering 6,6 6,8 7,2 6,3 6,3 

Opbrengsten 0,2 1,0 1,6 2,4 2,7 

Saldo -6,5 -5,8 -5,6 -4,0 -3,6 
Cijfers in €M 

 

De grootste posten waarin wordt geïnvesteerd zijn bemensing en digitale Transformatie. Op het gebied van 

digitale transformatie voeren we versneld het zaakgericht werken in voor alle 400 zaaktypen en optimaliseren 

we onze processen. We verwachten als gevolg daarvan een hogere klanttevredenheid (minder fouten, sneller, 

voorspelbaarder) en ruimte voor besparingen binnen de uitvoerende capaciteit binnen de organisatie. 

Daarnaast willen we volop inzetten op vernieuwing van ICT om slimmer te werken. Een voorbeeld daarvan is 

het digitaliseren van het P&C proces. Op het gebied bemensing nemen we versneld afscheid van medewerkers 

die niet meer bij ons passen en trekken we nieuwe medewerkers aan bv. bestuursadviseurs ter ondersteuning 

van college en raad en medewerkers om in alle wijken en dorpen zichtbaar te zijn. Daarnaast verhogen we het 

opleidingsbudget en investeren we in talentmanagement en mobiliteit om de ontwikkeling van de 

medewerkers te stimuleren.  
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Afbeelding 

In onderstaande afbeelding(en) hebben de knoppen kleuren. De groene kleur geeft aan dat de stand van de 

knop gelijk is aan het Plus scenario. De rode knop is de stand voor het Min scenario. De oranje knop geeft de 

stand aan van het Basis scenario. 
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5.2 Min scenario 

Budgetruimte 

Het doel voor dit scenario is een verlaging van 20% ten aanzien van de ICT- en loonkosten. Dit hebben we niet 

geheel gehaald. Voor de komende 5 jaar worden in dit scenario de loon- en ICT kosten verlaagd van €30,2M 

naar €26,9M (- 10,9%). Aangetekend wordt dat dit scenario vergaande consequenties heeft waarbij de vraag 

gesteld kan worden in hoeverre dit realistisch is. 

Strategie 

In het Min scenario doen we alleen wat wettelijk noodzakelijk is. Die taken geven we zo minimaal mogelijk 

invulling. Dat betekent dat het aanbod vanuit de organisatie centraal staat en dat er geen ruimte is om in te 

spelen op specifieke behoeften. Er is beperkt capaciteit beschikbaar om invulling te geven aan bestuurlijke 

ambities. Ook is er geen capaciteit om zichtbaar te zijn in de samenleving of om rekening te houden met 

specifieke behoeften van inwoners en bedrijven. Er is geen ruimte voor innovatie. Op dit gebied is de gemeente 

volgend. De organisatie heeft een compact karakter en is zeer beperkt in staat om nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van wet- en regelgeving en regionale samenwerking met andere gemeenten invulling te geven. 

Inrichting 

Voor de Samenleving betekent dit dat onze dienstverlening aanzienlijk versoberd wordt. We hanteren een 

beperkte openstelling en we sturen vooral op dienstverlening via het digitale kanaal (website). We zetten 

minimaal in op gebiedsgericht werken waardoor medewerkers beperkt buiten zichtbaar zijn en de samenleving 

meer zelf moet doen. In dit scenario is de organisatie beperkt in staat om het Bestuur te ondersteunen. Ten 

opzichte van de huidige situatie moet er stevig geprioriteerd voor wat betreft de bestuurlijke ambities. Er is 

zeer beperkt ruimte om in te spelen op actuele vraagstukken en er is in de organisatie aanzienlijk minder 

beleids- en projectcapaciteit beschikbaar. Ook het aantal leidinggevenden wordt sterk gereduceerd. Dit 

betekent dat bestuurders meer zelfvoorzienend moeten worden vanwege de beperkte aanwezigheid van 

strategisch vermogen ter ondersteuning. Voor de Medewerkers is dit scenario minder aantrekkelijk. De 

organisatie is in vergelijking met andere gemeenten geen aantrekkelijke werkgever. Werkzaamheden zijn 

vooral gericht op uitvoering van wettelijke taken. Voor persoonlijke ontwikkeling, strategie en innovatie is zeer 

weinig ruimte. Ook biedt dit scenario geen ruimte voor organisatieontwikkeling.  

Consequenties 

  Balans   Verschil   

  2018 (€) 2023 (€) € % 

Min 30,19 26,90 -3,29 -10,9% 
Cijfers in €M 

 

De kolommen ‘Investering’, ‘Opbrengst’ en ‘Saldo per jaar’ betreffen de gemiddelde bedragen over de periode 

van 5 jaar. 

  Investeringsruimte doel Investering Opbrengst Saldo per jaar   

  € % € € € % 

Min -6,04 -20% 1,87 2,81 -0,94 -3,1% 
Cijfers in €M 
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Investeringen en opbrengsten over de 5 jaren 

Min 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering 2,4 2,3 1,6 1,5 1,5 

Opbrengsten 0,1 1,9 3,0 4,2 4,8 

Saldo -2,2 -0,4 1,4 2,7 3,3 
Cijfers in €M 

 

Net als in het Plus scenario wordt in dit scenario geïnvesteerd in digitale Transformatie. We voeren versneld 

het zaakgericht werken in voor alle 400 zaaktypen en optimaliseren onze processen. We verwachten als gevolg 

daarvan een hogere klanttevredenheid (minder fouten, sneller, voorspelbaarder) en ruimte voor besparingen 

binnen de uitvoerende capaciteit binnen de organisatie. Daarnaast zetten we volop in op vernieuwing van ICT 

om slimmer te werken. Een voorbeeld daarvan is het digitaliseren van het P&C proces. Ook werken we in dit 

scenario niet langer gebiedsgericht en wordt er fors bezuinigd op het aantal beleidsambtenaren. Ook de helft 

van het aantal leidinggevenden verdwijnt. Vacatures vullen we voorlopig niet in. We gaan ervan uit dat we de 

afbouw van formatie in 5 jaar kunnen realiseren. Ook nemen we in dit scenario afscheid van medewerkers die 

niet meer bij ons passen. Dit doen we vanwege de hoge kosten niet versneld maar op basis van natuurlijk 

verloop. 
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5.3 Basis scenario 

Budgetruimte 

In dit scenario gaan we uit van de huidige budget voor organisatie en ICT van 30,2M. Eerder hebben we in de 

werkconferenties organisatieontwikkeling aangegeven ca. 2% extra nodig te hebben ten opzichte van het 

huidige budget om structurele organisatieontwikkeling mogelijk te maken. Op die manier wordt voorkomen 

dat de organisatie elk jaar met financiële claims komt die niet zijn voorzien. Dit scenario voorziet in een aantal 

investeringen op korte termijn waardoor er structureel financiële ruimte ontstaat om binnen het huidige 

budget te voorzien in de middelen die nodig zijn voor organisatieontwikkeling. Over 5 jaar is de gemiddelde 

structurele investeringsbehoefte €0,2M (0,5%). 

Strategie 

In het Basis scenario vervolgen we de WOW organisatieontwikkeling die per 1 januari 2017 is gestart. Op basis 

van de lessen die we vanuit het verleden geleerd hebben en bouwen we verder aan een organisatie die past bij 

de omvang van de gezamenlijke gemeenten Woerden en Oudewater. In dit scenario bieden we een goede 

dienstverlening met een balans tussen sturen op aanbod en het bieden van persoonlijk maatwerk aan inwoners 

en bedrijven. De organisatie heeft de basis op orde en is in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

wet- en regelgeving en regionale samenwerking met andere gemeenten invulling te geven. In dit scenario is 

ruimte voor innovatie. Feit is dat we niet op alle onderdelen voorop lopen. We kijken de kat uit de boom, maar 

we volgen snel als blijkt dat er innovaties zijn waarvan we kunnen profiteren. 

Inrichting 

Voor de Samenleving betekent dit dat we binnen bestaande middelen variaties op openstelling en kanaalkeuze 

willen onderzoeken om zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de samenleving. We blijven via alle 

kanalen bereikbaar. Ook zijn medewerkers o.a. door het Gebiedsgericht Werken (GGW) zichtbaar in de 

samenleving. Door te investeren in een beperkt aantal gebiedsmakelaars willen we de externe oriëntatie van 

de organisatie als geheel vergroten. Medewerkers zijn hierdoor vaker buiten, kennen hun werkgebied en de 

behoeften van inwoners beter en leveren daardoor meer maatwerk. Het Bestuur wordt net zoals in de huidige 

manier goed bediend. De huidige ambtelijke capaciteit blijft gelijk maar we gaan wel meer opgavengestuurd 

werken. Ook blijven we investeren in het vergroten van de strategische capaciteit. Voor Medewerkers 

proberen we binnen de bestaande middelen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn. We onderscheiden ons echter 

niet in grote mate ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. We geven zoveel mogelijk ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling. Ook bieden we veel ruimte voor zelfsturing door meer verantwoordelijkheid en 

beslissingsruimte bij medewerkers te leggen. Binnen de beschikbare financiële ruimte bieden we ruimte voor 

flexibele beloning.  

Consequenties 

  Balans   Verschil   

  2018 (€) 2023 (€) € % 

Basis 30,19 29,82 -0,37 -1,2% 
Cijfers in €M 
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De kolommen ‘Investering’, ‘Opbrengst’ en ‘Saldo per jaar’ betreffen de gemiddelde bedragen over de periode 

van 5 jaar. 

  Investeringsruimte doel Investering Opbrengst Saldo per jaar   

  € % € € € % 

Basis 0,00 0% 1,14 0,99 0,15 0,5% 
Cijfers in €M 

 

Investeringen en opbrengsten over de 5 jaren 

Basis 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering 1,2 1,1 1,1 1,0 1,3 

Opbrengsten 0,1 0,7 1,1 1,4 1,7 

Saldo -1,1 -0,5 -0,1 0,5 0,4 
Cijfers in €M 

 

Net als in het Plus en Min scenario wordt in dit scenario geïnvesteerd in digitale Transformatie. We voeren het 

zaakgericht werken in voor alle 400 zaaktypen en optimaliseren onze processen. We nemen hiervoor meer tijd 

dan in het Plus en het Min scenario. We verwachten als gevolg daarvan een hogere klanttevredenheid (minder 

fouten, sneller, voorspelbaarder) en ruimte voor besparingen binnen de uitvoerende capaciteit binnen de 

organisatie. Daarnaast zetten we volop in op vernieuwing van ICT om slimmer te werken. Een voorbeeld 

daarvan is het digitaliseren van het P&C proces. Ook in dit scenario wordt flink ingezet op zelfsturing. Door 

medewerkers meer verantwoordelijkheid en beslissingsruimte verwachten we dat we helft minder 

leidinggevenden nodig hebben. In dit scenario geldt dit niet als besparing. Deze medewerkers worden op een 

andere manier ingezet bijvoorbeeld op complexe maatschappelijke opgaven. Het afscheid nemen van mensen 

die niet meer bij de organisatie passen stellen we uit omdat we andere investeringen, zoals Zaakgericht 

Werken, een hogere prioriteit geven. 
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6. Knoppen 
Hieronder een overzicht van de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Elke knop is een interventie: een actie 

die ingrijpt op het bestaande systeem met als doel het systeem te veranderen. In de beschrijving van de 

knoppen is schuingedrukt de meer technische informatie opgenomen met betrekking tot de calculatie. 

6.1 Basis 

ICT 

Totaal van netwerk, hard- en software: €2,89M. Dit bestaat uit: 

Software: €1,19M 

Hardware: €0,6M 

Overig: €1,1M 

 (Bron: M&I onderzoek) 

Loonkosten 

Loonkostenbudget ambtelijk apparaat voor 2018: €27.300.300,= 

6.2 Samenleving 

Openstelling 

Omschrijving Mate waarin we via de gekozen kanalen bereikbaar willen zijn voor de samenleving. 

Plus We hanteren een ruime openstelling. Voor het fysieke kanaal betekent dit dat we drie 

dagdelen meer open zijn. Dit vraagt 1fte extra. Voor het social media kanaal betekent dit 

dat we 1fte extra achter dit kanaal moeten zetten.  

Ruime openstelling vraagt verder ook dat onze digitale kanalen nagenoeg 7x24 moeten 

kunnen werken. Het kunnen garanderen van deze continuïteit vraagt extra investering. 

 Investering: Fysiek: 3 dagdelen (avonden, zaterdag) meer open. Dit vraagt 1 fte extra, 

gemiddeld schaal 9 (67k). Daarnaast 1 ambtenaar achter social media, schaal 9: 67k. 

Digitaal: Digitaal: dit vraagt extra maatregelen om de continuïteit te garanderen. Stelpost: 

€250k. 

Opbrengsten: €0,= 

Min We beperken de openstelling en zijn alleen nog maandag tot en met woensdag open.  

 Investering: €0,= 

Opbrengsten: Hiermee besparen we 1,5 dag 8 ambtenaren. Is 2,5fte schaal 9, 67k. 

Basis We proberen de openstelling samenlevingsgerichter  te maken en onderzoeken 

bijvoorbeeld of zaterdag openstelling mogelijk is, dit zou dan ten koste van een minder 

bezochte doordeweekse ochtend gaan. 

 Investering: Kostenneutraal, vanuit het management/ teams. 

Opbrengsten: €0,= 
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Kanaalkeuze 

Omschrijving Het aantal kanalen voor communicatie wat we willen aanbieden. Kanalen zijn fysiek 

(bezoek op het gemeentehuis, thuis of in buurthuis), internet, email, telefoon, sms of 

WhatsApp. 

Plus We gebruiken alle kanalen voor communicatie. We komen ook bij de mensen thuis en in de 

wijk. 

 Investering: Het aantal open kanalen in het plus scenario verschilt niet van het basis 

scenario. Wel gaan we meer naar de inwoner toe. Dit levert efficiencyverlies op. Ong. 270 

ambtenaren werken binnen, hiervan kan 10% naar de samenleving  toe (27), 

efficiencyverlies wordt geschat op 10%: 2,7fte * schaal 9 67k. 

Opbrengsten: €0,= 

Min We focussen op het digitale kanaal en dan met name de gestructureerde communicatie 

van webformulieren. We zullen niet investeren in social media. Ook het fysieke kanaal 

wordt tot de essentie teruggebracht. 

 Investering: €0,= 

Opbrengsten: Focus op het digitale kanaal betekent dat het fysieke kanaal tot de essentie 

beperkt kan worden. Dit bespaart 2 fte a 67k voor de drie dagen dat we nog open zijn. 

Basis We proberen de kanaalkeuze samenlevingsgerichter  te maken en onderzoeken welke mix 

van kanaalopenstelling het meest optimaal is. Zo zullen we iets meer inzetten op social 

media naast de bestaande kanalen. We kunnen dit budgetneutraal oplossen. 

 Investering: Kostenneutraal, vanuit het management/ teams. 

Opbrengsten: €0,= 

 

Gebiedsgericht werken 

Omschrijving Mate waarin we participatie en initiatieven willen ondersteunen. We geven dit vorm in het 

gebiedsgericht werken. 

Plus In alle kernen en wijken hebben we een wijkambtenaar. We weten wat er leeft en kunnen 

daar adequaat op reageren. We kennen in totaal 9 wijken en dorpen. In het plus scenario 

willen we daarom 9 ambtenaren toevoegen aan de formatie. 

 In het plus scenario is de wijkambtenaar extra, komt bovenop de formatie. We hebben in 

totaal 9 wijken en dorpen.  

Het raadsvoorstel GGW gaat uit van 4,5 fte, 9 wijken en dorpen, 0,5 ambtenaar per wijk of 

dorp. 77k aan kosten voor 1fte (pilot, 2x18 uur). 

Op het moment hebben we 2,3 wijkambtenaar ingezet voor GGW. 

Investering: Het plus scenario is voegt 6,7fte (9-2,3) x 77k aan de huidige 2,3fte. 

Opbrengsten: €0,=. 

Min We investeren alleen in participatie of initiatieven als ons dat financieel voordeel oplevert. 

We hebben op het moment 2,3 fte. We besparen 1,3fte. De ‘overblijvende’ medewerker 

gaat op zoek naar besparingsmogelijkheden door te onderzoeken waar we financieel 

voordeel kunnen creëren door bv. werk naar de samenleving zelf te verschuiven. 

 Investering: €0,= 

Opbrengsten: t.o.v. basisscenario besparen we hiermee 1,3fte x 77k aan ambtenaren; de 

besparingen leveren €100k per jaar op met een maximum van €500k na 5 jaar. 
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Basis In het basisscenario werken we wel gebiedsgericht, maar dit is in feite een verschuiving van 

werklocatie. Dat wil zeggen dat GGW een andere werkvorm is die niet per se meer 

medewerkers vraagt. Medewerkers van verschillende domeinen (sociaal, fysieke, 

dienstverlening) werken dan in de wijk als wijkambtenaar en zullen dan meer wijkgericht 

werken dan domeingericht. Ze zijn hiermee een vooruitgeschoven post en werken 

integraal aan alle dienstverlening van de gemeente.  

 Kostenneutraal, vanuit het management/ teams. 

 

Zaakgericht werken 

Omschrijving Mate waarin we willen inzetten op Zaakgericht Werken: processen, ICT op orde zodanig 

dat zaken transparant gevolgd kunnen worden door de samenleving. 

Plus Alle 400 processen, zo snel als mogelijk. 

 Investering: Kosten voor 400 zaaktypen. Conform raadscalculatie 600k per jaar voor 18, 19 

en 20. Nu voor 18 400k uitgegeven. Nog te investeren (200+600+600) 1400k. Dit geven we 

uit in twee jaar. Vervolgens is de hoeveelheid ICT gegroeid met 200k per jaar hiervan is 20% 

onderhoudskosten. 

Opbrengsten: 270 ambtenaren werken binnen, daarvan werkt zo’n 200 aan dienstverlening, 

daarvan 100 in uitvoering. Daar is in 3 jaar tijd 20% efficiencywinst te bereiken. Gemiddeld 

loonschaal 9,5 (71k). 

Min Alle 400 processen, zo snel als mogelijk. 

 Er is winst te behalen, dus in het min scenario is geen reden om af te wijken van de business 

case zoals in het plus scenario becijferd. 

Basis Ook hier zullen alle 400 de processen zaakgericht worden ingericht. Alleen wordt hier het 

tempo bepaald door de financiële ruimte. Dit betekent de investering uitgesmeerd over 

nog 4 jaar (2019-2022). Dit betekent ook dat de efficiencyvoordelen niet in 3 jaar maar in 5 

jaar worden behaald. 

 Investering en opbrengsten als plus scenario. Als wordt hier de investering uitgesmeerd 

over nog 4 jaar (2019-2022). Dit betekent ook dat de efficiencyvoordelen niet in 3 jaar maar 

in 5 jaar worden behaald. 

6.3 Bestuur 

Werk 

Omschrijving Mate waarin we ruimte willen bieden aan het bedienen van het bestuur met (proactief) 

strategisch advies, opgaven en projecten. 

Plus We hebben voldoende operationele en strategische capaciteit om het bestuur te bedienen 

met opgaven en artikel 40 vragen. We doen dat resultaatgericht. Ook denken we proactief 

mee. Elke wethouder heeft z’n eigen bestuursadviseur.  

 Investering: Betekent 5 x schaal 12 (100k): 500k. 

Opbrengsten: €0,= 

Min We komen niet met proactieve adviezen, beperken de opgaven tot het wettelijk minimum 

en beperken het aantal artikel 40 vragen dat gesteld kan worden. 
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 Investering: €0,= 

Opbrengsten: voor 10 fte gemiddeld schaal 10 (75k) is dit een efficiency winst van 30%. 

Basis In het basis scenario onderzoeken we hoe we het bestuur beter kunnen dienen met 

opgaven en artikel 40 vragen, wellicht is een andere verdeling van werk mogelijk. 

 Kostenneutraal, vanuit het management/ teams. 

 

Inspraak & samenwerking 

Omschrijving Mate waarin het bestuur ruimte geeft aan inspraak en samenwerking met de samenleving. 

Denk aan zaken als loting, burgerpanel, burgerbegroting, etc. 

Plus In het plus scenario zetten we hier maximaal op in. Op grond van ervaringen van andere 

gemeenten denken we in Woerden 2fte schaal 12 nodig te hebben. 

 Investering: Betekent 2fte schaal 12. Totaal 200k. 

Opbrengsten: €0,= 

Min In het min scenario is hier geen ruimte voor. 

 Geen effect. 

Basis We onderzoeken welke vormen binnen de huidige middelen het bestuur dichter bij de 

samenleving brengen. 

 Kostenneutraal, vanuit het management/ teams. 

 

Regionale samenwerking 

Omschrijving Mate waarin we investeren in regionale samenwerking. Denk aan AGW, U10, e.a. 

Plus We investeren hierin omdat we geloven dat regionale samenwerking voordelen voor 

Woerden zal bieden. Op dit moment werken we met 1fte voor regionale samenwerking. 

Op grond hiervan zien we dat uitbreiding mogelijk is met nog 2fte schaal 12 er bij. 

 Investering: 2 fte, schaal 12: 200k. 

Opbrengsten: Regionale samenwerking kan significante voordelen opleveren. Stelpost: is 

minstens gelijk aan de investering: 200k. 

Min In het min scenario is hier geen ruimte voor. 

 Geen effect. 

Basis We onderzoeken hoe we binnen de huidige middelen kunnen profiteren van regionale 

samenwerking. 

 Investering: als plus, maar dan de helft.  

Opbrengsten: 100k. 

6.4 Medewerkers 

Zelfsturende teams 

Omschrijving Mate waarin we werken met een managementmodel waarin medewerkers binnen kaders 

maximaal vertrouwen krijgen waardoor arbeidsvreugde toeneemt en medewerkers en 

teams sneller kunnen reageren op veranderende omstandigheden. 

Plus Invoeren van zelfsturing waardoor managementcapaciteit beschikbaar komt. Deze 

vrijgekomen capaciteit wordt op andere plekken ingezet (advies, opgaven, innovatie). 
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 Investering: Over de periode van invoering (3 jaar) 1 externe consultant 143k / jaar. 

Opbrengsten: Het huidige managementratio is 1:20, dit kan naar 1:40 waardoor de helft 

van de managementcapaciteit beschikbaar komt. Niet alle tijd komt beschikbaar. De 

manager delegeert taken naar het team. De totale hoeveelheid taken wordt niet minder. 

Wel valt er een schakel uit. Het totale efficiency voordeel wordt geraamd op 50% x 10 

managers x 115k. We winnen dit over een periode van 3 jaar. 

Min Invoeren van zelfsturing waardoor we toe kunnen met minder managers. Kosten van 

invoering zijn relatief laag. Efficiency winst is hoog waardoor dit voor zowel het min als het 

basis scenario op dezelfde manier toegepast kan worden. 

 Berekening als plus alleen wordt hier de vrijgekomen capaciteit niet opnieuw ingezet. 

Basis Invoeren van zelfsturing waardoor we toe kunnen met minder managers. Kosten van 

invoering zijn relatief laag. Efficiency winst is hoog waardoor dit voor zowel het min als het 

basis scenario op dezelfde manier toegepast kan worden. 

 Berekening als plus alleen wordt hier de vrijgekomen capaciteit niet opnieuw ingezet. 

 

Inspirerende werkplek 

Omschrijving Mate waarin we de werkplek inspirerend willen maken zodat het modern flexibel werken 

ondersteunt; ook dat het goede faciliteiten biedt om werk en privé te combineren. We 

willen medewerkers stimuleren te sporten of dingen samen ondernemen. 

Plus Werkplekken en teamruimtes worden ingericht om het functioneren goed te 

ondersteunen. Denk hierbij aan teamruimtes met digitale borden, Diverse soorten ruimtes 

zoals reguliere werkplekken met bureaus, maar ook loungeruimtes met televisieschermen 

voor kleine presentaties. Goede koffie, etc. 

 Investering: Het nieuwe gebouw zal voldoende faciliteiten bieden. Toch willen we in het plus 

scenario 50k extra uittrekken voor eventueel aanvullende activiteiten/ middelen. 

Opbrengsten: €0,= 

Min Ruimte is slechts functioneel. Inspirerende werkplek is niet nodig. Wel gaan we door in de 

lijn van HNW. Niet elke medewerker heeft altijd een bureau nodig. We faciliteren 1 device 

per medewerker zodat dit ook mogelijk gemaakt kan worden. 

 Investering: €0,= 

Opbrengsten: verminderen van het aantal devices per medewerker: stelpost €50k per jaar. 

Basis We blijven bij het huidige niveau van de werkplek. 

 Geen effect. 

 

Ontwikkeling 

Omschrijving Investeren in ontwikkelen van medewerkers. Hier hoort bij het investeren in, het 

aanbieden van, opleidingen. Maar ook het inventariseren van talenten, sterkten en 

zwakten van medewerkers zodat mensen mobieler worden en beter ingezet kunnen 

worden op hun sterkten; zodat teams beter gevormd kunnen worden. 

Plus We zetten maximaal in op de ontwikkelruimte voor medewerkers.  

Maximale ruimte voor optimale inzet van medewerkers. Niet alleen binnen de organisatie, 

maar ook in uitwisselingsprogramma’s met provincie en andere gemeentes. 
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 Investering: We verhogen het opleidingen budget met 0,5M; invoeren talentmanagement 

kost 450*€100 => €45.000 voor licenties en €50k consultancykosten. Het faciliteren van 

uitwisseling kost €50k.  

Opbrengsten: €0,= 

Min Alleen hoogstnoodzakelijke opleidingen worden gevolgd. Er is geen extra aandacht voor 

het managen van talenten. Het huidig opleidingen budget wordt verlaagd.  

 Investering: €0,= 

Opbrengsten: 0,5% * loonkostenbudget. 

Basis We onderzoeken binnen de huidige middelen of het beter kan. 

 Geen effect. 

 

Bemensing 

Omschrijving Mate waarin we de bemensing van de organisatie kunnen inregelen/ optimaliseren.  Dit 

betreft het aantrekken, behouden en afscheid nemen van medewerkers. 

Onderdeel hiervan is het opwaarderen van het loonhuis waardoor Woerden 

aantrekkelijker kan worden op de arbeidsmarkt voor intern en (nog) extern personeel. 

Plus In het plus scenario hebben we hier maximaal ruimte voor. Betekent dat we relatief snel de 

organisatie kunnen aanpassen op de wensen van vandaag. Dit geldt voor alle schalen. 

Het plus scenario geeft ruimte om een inhaalslag te maken op dit gebied. 

 Investering: Op het moment hebben we 15 medewerkers die niet meer bij de organisatie 

passen. Kosten €2,4M. In het plus scenario betalen we die kosten over drie jaar. Daarnaast 

willen we het loonhuis jaarlijks opwaarderen met 2% van de loonsom. 

Opbrengsten: €0,= 

Min In het min scenario hebben we hier nauwelijks ruimte voor. Afscheid nemen kost geld. 

Bijstellingen doen we als het echt noodzakelijk is. We hebben ook geen geld voor 

opwaardering van het loonhuis. 

Wel kunnen we het aantal beleidsmedewerkers reduceren met 20%. We zijn in dit scenario 

immers niet voor maatwerk. Dus is er minder beleid nodig. Dit heeft tot gevolg dat er ook 

minder uitvoering nodig zal zijn. 

 

Alle besparingen hebben te maken met het reduceren van ambtenaren. Dit proces kost tijd 

en vaak ook geld. Om in 2019 al stappen in deze richting te kunnen zetten vullen we 

eventueel ontstane vacatures niet op. Dit patroon trekken we ook door voor 2020.  

 Investering: Enige externe begeleiding; afscheidsproces (€2,4M) in gang zetten over een 

periode van 10 jaar.  

Opbrengsten: 20% reductie beleid * 40 beleidsfte a 80k (schaal 11/10); 20% reductie 80fte 

uitvoering 70k (schaal 10/9) daardoor. In 5 jaar tijd te bereiken. Geen gedwongen vertrek, 

dat is duur. 

Niet invullen vacatures 2019: Als we ongeveer 10% verloop hebben zullen er in 2019 en 

2020 40 per jaar vertrekken. Met gemiddelde salariskosten van 60k en gemiddeld vertrek 

halverwege het jaar is dat (40*50%*60k) 
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Basis We zullen geen correcties op het loonhuis toepassen. Wel zullen we het afscheidsproces 

geleidelijk in gang zetten, maar dan na de ICT investeringen en over een periode van 10 

jaar. 

 Investering: afscheidsproces (€2,4M) vanaf 2023 in 10 jaar. 

Opbrengsten: €0,= 

6.5 Informatievoorziening (IV) 

Digitale transformatie 

Omschrijving Digitale transformatie is een nieuwe automatiseringsgolf waarbij ICT alle processen van de 

organisatie ondersteunt. ICT is geen apart ‘kunstje’ meer, maar is volledig geïntegreerd met 

het totale bedrijfsproces.  Zo maken we nu bijvoorbeeld de begroting door middel van een 

ingewikkelde exercitie met Excelsheets. Dit zou dan vertaald moeten worden naar een ICT 

systeem. Dit maakt het werk efficiënter en verkleint de kans op fouten. Daarnaast ontstaat 

zo een interessante bron van data die we ook kunnen ontsluiten naar de samenleving. Op 

deze manier zouden we alle bedrijfsprocessen moeten doorlichten. Voor de 

dienstverleningsprocessen hebben we al een knop gedefinieerd in deze richting: 

‘Zaakgericht Werken’, voor de besturings- en bedrijfsvoeringsprocessen is dit ook de 

moeite waard. 

Door al deze ICT systemen ontstaat vervolgens een schat aan informatie die gecombineerd 

kan worden. Dit is gedefinieerd in de knop ‘Datagestuurd Werken’. 

 

Om deze transformatie te kunnen bereiken zullen we moeten investeren in verdere 

digitalisering, ook buiten zaakgericht werken. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten 

worden in de organisatie , in digitaal vaardige medewerkers, maar ook in het aansturen van 

business vanuit de ICT. 

Onderzoek laat zien dat ICT kosten zullen stijgen tot €79/ inwoner. Hiervan is ~50% 

personeelskosten. ICT kosten volgens benchmark: €40/ inwoner x 61.000 inwoners: €2,4M. 

Huidige kosten zijn €1,8M 

Plus We investeren fors in ICT. We investeren ruim in IV. Want we geloven in de efficiency en/ 

of kwalitatieve voordelen. We besteden daarom jaarlijks bijna 20% van de kosten aan ICT 

hardware en software aan verdere digitalisering of vernieuwing van bestaande ICT. We 

doen dit na de investeringen in Zaakgericht Werken, dus vanaf 2021. 

Om deze digitalisering te besturen is het noodzakelijk dit aan te sturen vanuit de business 

behoefte en niet vanuit de techniek. Om die reden nemen we vijf informatiemanagers aan 

of leiden deze op vanuit het huidige personeelsbestand.  

 Investering: 20% van ICT vernieuwen en opbouwen hard-/software tot ruim boven de 

benchmark: 0,5M/ jaar. 5xIM: €0,5M 

Opbrengsten: Dit levert efficiencyvoordelen op. aanname is dat dat alle administratieve 

medewerkers treft (200). Efficiencywinst over 5 jaar is 10%. 

Min In dit scenario nemen we het patroon van het plus scenario over. Het levert immers 

efficiency voordelen op. 

 Als plus 
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Basis In dit scenario zullen we wel willen en moeten bijtrekken tot op het niveau van de 

benchmark. We doen dat in eerste instantie door te investeren in zaakgericht werken. 

Daarna zullen we investeren in verdere digitalisering (€250k/ jaar) zodra de budgetruimte 

dat toelaat. Dit gaat gepaard met een gelijktijdige investering in twee informatiemanagers 

(€200k). 

 Investering: €250k/ jaar voor digitalisering na Zaakgericht Werken + €200k/ jaar voor 2 

informatiemanagers. 

Opbrengsten: Investering is iets minder dan de helft van het plus scenario. Daarmee 5% x 

200 medewerkers x €71k/ medewerker over 5 jaar. 

 

Portfoliosturing & innovatie 

Omschrijving De IV agenda is belangrijk. Daarnaast doet uitvoering van IV projecten een beroep op 

schaarse resources. Dan is een goede en professionele aansturing vanuit de directie een 

must. Dit gebeurt met portfoliomanagement: aansturing van het portfolio van projecten. 

Plus Naast portfolio aansturing werken we in dit scenario nadrukkelijk aan digitale innovatie. 

We hebben daarom een post opgenomen van €200k/ jaar niet gemarkeerd budget zodat 

we later kunnen bepalen waaraan we dit bedrag gaan besteden. We kunnen immers niet 

voorspellen wat er precies aan komt. Maar dat we moeten innoveren en dat 

mogelijkheden langs zullen komen staat vast. 

 Investering: €25k consultancy inrichting portfoliomanagement voor het eerste jaar; €200k 

niet gemarkeerde innovatie. 

Opbrengsten: €0,= 

Min Aangezien we in het min scenario investeren in ICT conform het plus scenario zullen we 

ook op dezelfde manier moeten investeren in portfoliosturing. 

 Investering: €25k consultancy inrichting portfoliomanagement voor het eerste jaar 

Opbrengsten: €0,= 

Basis In dit scenario investeren we €25k consultancykosten eenmalig om portfoliomanagement 

in te richten. 

 Investering: €25k consultancy inrichting portfoliomanagement voor het eerste jaar 

Opbrengsten: €0,= 

 

Leveranciersmanagement 

Omschrijving Om de digitale transformatie in goede banen te leiden zal ICT goed moeten worden 

aangestuurd. Dit geldt voor bovenstaande knop, aansturing aan de ‘bovenkant’, maar ook 

voor de aansturing naar de leveranciers. Woerden zal zelf minder technisch uitvoerend 

werk willen doen, maar vooral partijen willen aansturen die deze kennis of praktische 

oplossingen inbrengen. Het goed regie voeren op de leveranciers is hierin een belangrijk 

component. 

Plus Er is voor deze knop geen verschil tussen de scenario’s. In alle gevallen willen we inzetten 

op ICT. Daarmee is in alle gevallen goed leveranciersmanagement nodig. 

 Investering: €25k consultancy voor inrichten van het proces. 

Opbrengsten: €0,= 
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Min Er is voor deze knop geen verschil tussen de scenario’s. In alle gevallen willen we inzetten 

op ICT. Daarmee is in alle gevallen goed leveranciersmanagement nodig. 

 Investering: €25k consultancy voor inrichten van het proces. 

Opbrengsten: €0,= 

Basis Er is voor deze knop geen verschil tussen de scenario’s. In alle gevallen willen we inzetten 

op ICT. Daarmee is in alle gevallen goed leveranciersmanagement nodig. 

 Investering: €25k consultancy voor inrichten van het proces. 

Opbrengsten: €0,= 

 

Architectuur 

Omschrijving Om de digitale transformatie in goede banen te leiden zal ICT goed moeten worden 

aangestuurd. Bij dit aansturen horen bovenstaande twee knoppen, maar ook het op orde 

krijgen en houden van de ‘bouwtekeningen’ van de ICT. Dit is niet alleen van belang op het 

moment van verandering, maar ook het begeleiden van de verbouwing volgens de 

architectuurprincipes is van belang. 

Plus Het ontwikkelen/ aannemen van 2 architecten en het op orde krijgen van het 

architectuurproces. 

 Investering: €200k 

Opbrengsten: €0,= 

Min Ook in het min scenario wordt goed geïnvesteerd in digitalisering. Maar daarbij kiezen we 

in dit scenario voor maximale standaardisatie. Hiermee wordt verwacht dat één extra 

architect voldoende is. 

 Investering: €100k 

Opbrengsten: €0,= 

Basis Het ontwikkelen/ aannemen van 1 architect en het op orde krijgen van het 

architectuurproces. 

 Investering: €100k 

Opbrengsten: €0,= 

 

Datagestuurd werken 

Omschrijving De trend om verder te digitaliseren levert data op. Het analyseren van deze data biedt 

voordelen voor het toesnijden van dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het meten van 

vervoer- en verkeersstromen, bewegingen van mensen en goederen, luchtkwaliteit en de 

staat van het wegdek. Met deze data kan het beleid in steden effectiever en efficiënter 

gemaakt worden. Ook voor het sociaal domein kan door data-analyse bijvoorbeeld de 

zorgbehoefte in een bepaalde wijk voorspeld worden waardoor teams efficiënter kunnen 

worden ingericht. 

Het rapport https://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2015/12/Het-verhaal-van-

datagedreven-sturing_web.pdf voor de gemeente Utrecht biedt interessante inzichten. 

Projecten voor Utrecht zijn: slim detecteren van zwartwerken, volksgezondheid: gezonde 

wijk-aanpak, etc. 

Het is ook voor Woerden interessant om in te haken op deze mogelijkheid. 

Plus In dit scenario investering we in twee ambtenaren voor het maken van data-analyses. 

https://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2015/12/Het-verhaal-van-datagedreven-sturing_web.pdf
https://www.aeno.nl/wp-content/uploads/2015/12/Het-verhaal-van-datagedreven-sturing_web.pdf
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 Investering: €200k/ jaar 

Opbrengsten: €0,= 

Min Geen investeringen. 

 Investering: €0 

Opbrengsten: €0,= 

Basis In dit scenario investering we in een ambtenaar voor het maken van data-analyses. 

 Investering: €100k/ jaar 

Opbrengsten: €0,= 

6.6 Organisatie 

Innoveren 

Omschrijving Innoveren gaat over het vernieuwen van producten/ diensten, proces, organisatie, mensen 

en ICT. We doen dit om goed op de omstandigheden te kunnen reageren.  

Plus Dit scenario wil de best mogelijke dienstverlening leveren. Maatwerk/ innovatie is dan 

belangrijk. Het gaat voor deze knop niet om de innovaties zelf, maar om (de kosten van) 

het proces van innoveren. Daarvoor zijn mensen (strategen) nodig die de trends in de 

gaten houden en vernieuwingen voorstellen. 

 Investering: €100k voor strateeg. 

Opbrengsten: €0,= 

Min Geen investering 

 Investering: €0 

Opbrengsten: €0,= 

Basis Geen investering 

 Investering: €0 

Opbrengsten: €0,= 

 

Opgavengestuurd werken 

Omschrijving Dit is een werkvorm die we toepassen voor de grotere vraagstukken zoals Duurzaamheid, 

Inclusie, Transformatie Sociaal Domein, etc. In deze werkvorm gaat het om het werken aan 

het eindresultaat (het effect). Vanuit dit eindresultaat stellen we teams samen waarin we 

mensen selecteren vanuit hun talenten (en niet vanwege de afdeling waaraan ze 

verbonden zijn). Ook werken met integraal met stakeholders van buiten. We maken met 

deze partijen het plan en werken samen aan het beoogde effect. 

Plus We vinden het belangrijk dat deze manier van werken goed wordt toegepast in de 

organisatie. Op die manier zal maximaal effect bereikt worden. 

 Investering: €50k/ jaar voor 3 jaar voor begeleiding van de organisatie. 

Opbrengsten: €0,= 

Min In het min scenario zullen we ook proberen te profiteren van deze werkvorm, maar er zal 

geen geld beschikbaar zijn om deze vorm in te voeren of de professionaliteit te verhogen. 

 Investering: €0k/ jaar. 

Opbrengsten: €0,= 

Basis We willen profiteren, maar doen dat hier met €20k/ jaar. 
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 Investering: €20k/ jaar voor 3 jaar voor begeleiding van de organisatie. 

Opbrengsten: €0,= 

 

Bedrijfsvoering 

Omschrijving Herinrichting van bedrijfsvoering waarbij de werkzaamheden verschuiven van operationeel 

naar meer adviserend/ strategisch; digitalisering van operationele zaken; eventueel 

uitbesteding van voor de gemeente niet onderscheidende interne dienstverlening zoals 

salarisadministratie. 

Er liggen mogelijkheden in deze richting voor de financiële administratie, personeelszaken 

en communicatie. De afdeling concernzaken zal versterkt moeten worden. 

Plus Het plus scenario staat in het teken van maatwerk. Een sterke bedrijfsvoering hoort 

daarbij. Er is enige optimalisatie mogelijk voor met name de financiële administratie en 

personeelszaken. Concernzaken daarentegen zal in dit scenario fors versterkt moeten 

worden. 

 Investering: €50k voor 2 jaar begeleiding; versterking CZ: 6x75k 

Levert op: optimalisatie -4x67k 

Min Dit scenario gaat uit van standaardisatie in hoge mate. CZ hoeft t.o.v. het basisjaar niet 

versterkt te worden. 

 Investering: €50k voor 2 jaar begeleiding 

Levert op: optimalisatie -4x67k 

Basis Versterking van CZ in beperkte mate. 

 Investering: €50k voor 2 jaar begeleiding; versterking CZ: 2x75k 

Levert op: optimalisatie -4x67k 

 

Procesmanagement 

Omschrijving Inzetten van procesmanagement (Lean) om verspillingen uit processen te halen. 

Plus Zwaar inzetten op procesmanagement om efficiënt te worden. Zodat we daar bovenop 

maatwerk kunnen leveren. In dit scenario worden 3 lean consultants beschikbaar gemaakt 

voor dit werk. Deze komen bovenop de formatie. 

 Investering: 3fte x 67k 

Opbrengsten: 10% x loonkosten voor een kwart van het personeel over 5 jaar 

Min Ook hier zwaar inzetten op procesmanagement om kostenvoordelen te behalen. 

 Investering: 2fte x 67k 

Opbrengsten: 2/3* 10% x loonkosten voor een kwart van het personeel over 5 jaar 

Basis Nog steeds inzetten op procesmanagement, maar dan binnen huidige middelen. 

 Investering: 1fte x 67k 

Opbrengsten: 1/3*10% x loonkosten voor een kwart van het personeel over 5 jaar 

 

Kennismanagement 

Omschrijving Kennismanagement is het vastleggen en delen van kennis tussen medewerkers onderling. 

Dit komt bijvoorbeeld sterk naar voren als medewerkers de organisatie verlaten. 

Sommigen van hen zijn sleutelfiguren. Deze kennis is dan vaak beperkt vastgelegd. Het 

vastleggen en delen van kennis is ook relevant bij het inwerken van medewerkers in een 
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nieuwe rol/ functie.  

Kennismanagement wordt steeds relevanter als we willen dat mobiliteit toeneemt. Kennis 

moet dan veel meer verschuiven van mensen naar systemen. Dit maakt de organisatie 

flexibeler. 

Plus We zetten goed in op kennismanagement. Huren er een expert voor in die deze 

productiefactor definieert, analyseert, plan maakt en uitvoert. 

 Investering: €143k over 3 jaar. 

Opbrengsten: €0,= 

Min Zeer beperkte investering in kennismanagement. Plan maken, maar we laten 

implementatie aan de medewerkers/ managers zelf over. Kennismanagement moet 

immers onderdeel zijn van het werk. 

 Investering: €25k in het eerste jaar. 

Opbrengsten: €0,= 

Basis Zeer beperkte investering in kennismanagement. Plan maken, maar we laten 

implementatie aan de medewerkers/ managers zelf over. Kennismanagement moet 

immers onderdeel zijn van het werk. 

 Investering: €50k over twee jaar. 

Opbrengsten: €0,= 
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7. Financieel 

7.1 Financieel model 

Basis voor het model zijn de huidige kosten. Dit is €27,3M voor bemensing en €2,9M voor ICT (netwerk, hard- 

en software). Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven bij Balans 2018. Vervolgens kunnen we sturen met 

de knoppen in de scenario’s. Elke knop heeft een business case: investeringen en opbrengsten. Deze business 

case kan per knop, per scenario anders zijn. De resulterende kosten zijn de huidige kosten vermeerderd met de 

investeringen en verminderd met de opbrengsten. Het resulterende kostenniveau na 5 jaar wordt 

weergegeven bij Balans 2023. 

Het saldo van de investeringen en opbrengsten is weergegeven in ‘Benodigd per jaar in scenario’. Hierbij is te 

zien dat bijvoorbeeld het Basis scenario €0,2M per jaar nodig heeft over een periode van 5 jaar. 

 

  Balans   Verschil   Investeringsruimte doel Investering Opbrengst Saldo per jaar   

  2018 (€) 2023 (€) € % € % € € € % 

Plus 30,19 33,84 3,65 12,1% 6,04 20% 6,65 1,54 5,11 16,9% 

Min 30,19 26,90 -3,29 -10,9% -6,04 -20% 1,87 2,81 -0,94 -3,1% 

Basis 30,19 29,82 -0,37 -1,2% 0,00 0% 1,14 0,99 0,15 0,5% 

 

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het kostenniveau per scenario zien. 

 

7.2 Aannames en risico’s 

Hieronder de ontwikkeling van de investeringen en opbrengsten over 2019 tot en met 2023. 
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Plus 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering 6,62 6,80 7,18 6,33 6,33 

Opbrengsten 0,15 0,95 1,55 2,37 2,68 

Saldo -6,47 -5,85 -5,63 -3,96 -3,65 

      Min 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering 2,38 2,35 1,64 1,49 1,49 

Opbrengsten 0,14 1,93 3,05 4,17 4,79 

Saldo -2,24 -0,42 1,41 2,67 3,29 

      Basis 2019 2020 2021 2022 2023 

Investering 1,15 1,15 1,12 0,97 1,33 

Opbrengsten 0,08 0,67 1,06 1,45 1,70 

Saldo -1,08 -0,48 -0,06 0,48 0,37 
 

Hierbij dient aangetekend te worden dat alle opbrengsten onzeker zijn. Voor deze opbrengsten zijn aannames 

gedaan. De praktijk zal moeten uitwijzen of en in welke mate deze aannames bewaarheid worden. Veel 

aannames betreffen het verder verhogen van efficiency door slimmer werken (zelfsturende teams, lean e.a.) of 

door verdere investeringen in digitalisering. Het is aannemelijk dat hierdoor efficiënter worden gewerkt, maar 

dit traject bevat ook nog risico’s en onzekerheden. Hieronder een kort overzicht. 

 

Nr Risico 

1. ICT leidt tot toenemende complexiteit op dit vlak. Projecten kunnen uitlopen als gevolg van 

deze complexiteit. 

2. Toenemende ICT vraagt om toenemende skills in de organisatie. De organisatie moet dan wel in 

staat zijn deze tred te volgen. 

3. Efficiencyopbrengsten zit in veel gevallen in minder uitvoerend werk. Deze voordelen worden 

pas gerealiseerd als er voldoende medewerkers op dat niveau ook uitstromen op het juiste 

moment. 

 

Daarnaast is het aannemelijk dat er efficiencyvoordeel te boeken is, maar is het onduidelijk hoeveel er 

daadwerkelijk geboekt kan worden. De beste manier om hiermee om te gaan is ervaring in de eigen 

Woerdense praktijk op te doen. Conform de afspraak zal die met de raad voor het Zaakgericht Werken is 

gemaakt. We starten en meten regelmatig wat de daadwerkelijke winsten in de praktijk zijn. Op basis van deze 

metingen kan een steeds scherpere prognose voor de volgende jaren worden afgegeven. 

 

Naast het omgaan met onzekerheden hebben zijn we in het Plus scenario ook uitgegaan van het in de 

organisatie houden van de opbrengsten die gerealiseerd worden met de zelfsturende teams. Hier is de 

gedachte dat managementcapaciteit vrij komt, maar dat deze opnieuw wordt ingezet in opgaven, adviezen, 

etc. 

 

In het financieel model (de spreadsheet) hebben we de onzekerheid vertaald naar een ‘Risico Bandbreedte’. 

Gegeven de relatief grote onzekerheid zijn we uitgegaan van een Risico Bandbreedte van 30%. Dit wil zeggen 

dat we de opbrengsten in het financieel model verminderd hebben met 30%. De herinvestering hebben we 

expliciet gemaakt in ‘Herinvestering Capaciteit’. 


