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Inleiding 
Na een intensieve periode begint de nieuwe cluster Sociale Dienstverlening steeds meer 

vorm te krijgen . De uitvoering van het Plan van aanpak 'Basis op orde'1 begint zijn vruchten 
af te werpen; er is een positieve lijn te zien in de resultaten . Bijvoorbeeld de daling van het 
aantal WWB-klanten en de invoering van het re-integratie instrument WerkStroom en het 

WerkgeversServicePunt (WSP) waarbij klanten intensief begeleid worden naar (regulier) 

werk. 

De resultaten van de inzet op het plan van aanpak hebben als gevolg dat we moeten 
reorganiseren . De belangrijkste aanleidingen zijn de knelpunten in de bedrijfsvoering, zoals 

de onevenwichtige span of control tussen de teams en de inefficiënties en 
onvolkomenheden in de bedrijfsvoering, die zich onder andere uitten in inefficiënte 
werkprocessen. Wij hebben om die reden nieuwe werkprocessen ingericht aan de hand van 
de LEAN-methodiek. De basis voor de nieuwe werkprocessen is het perspectief van de 

klant. Om de vruchten van deze nieuwe werkprocessen te kunnen plukken moeten wij de 
organisatie veranderen. Als laatste is het noodzakelijk om te anticiperen op de transities van 
het Sociaal Domein. De reorganisatie is dus nodig om de basis op orde te houden en de 

cluster toekomstbestendig te maken. 

De afgelopen jaren is stelselmatig veel geld besteed aan ad hoc inhuur van externe 

professionals, gedekt door incidentele aanvragen in de voor- en najaarsrapportage en 
participatiegelden. Met de reorganisatie op 1 juli 2013 realiseren we een goede balans 

tussen de vaste formatie en de flexibele schil. Een flexibele schil is goedkoper dan inhuur. 
De totale kosten voor de personele capaciteit komen € 0,23 mln. lager uit dan het werkelijke 
kostenniveau van de afgelopen jaren. Op pagina 7 staat dit schematisch weergegeven. 

In totaal is structureel €1 , 15 mln. in de begroting nodig . Dit bedrag wordt tot 2015 deels 
gedekt door inverdieneffecten op het I-deel in de algemene uitkering van € 0,5 mln. Dit 
resulteert in een aanvraag van € 0,65 mln. tot 2015. Hierdoor zullen deze jaren de personele 

kosten (naar verwachting) per saldo € 0,7 mln. gunstiger zijn dan over de afgelopen jaren. 

1 
In november 2011 verscheen het rapport Onderzoek Sociale Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer, koers 

bepalen en koers behouden waaruit bleek dat de bedrijfsvoering binnen de cluster fors te wensen over liet. In maart 
2012 is op basis van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport een Plan van aanpak opgesteld om de 
bedrijfsvoering op orde te brengen. 
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Naast de verbeteracties vanuit het verleden kijken we bij de reorganisatie van de cluster 
Sociale dienstverlening dus ook naar de ontwikkelingen die op ons af komen. De gemeente 
krijgt in de komende jaren (vanaf 2015) te maken met een forse uitbreiding van taken en 

verantwoordelijkheden in het sociaal domein: de volledige jeugdhulp, de begeleiding en 
verzorging uit de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de regelingen voor de 
zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (de participatiewet). Om een beeld te krijgen 

van de omvang van de operatie: onze begroting voor het sociale domein groeit vanaf 2015 
indicatief met ruim 60 miljoen euro. De overheveling van de taken gaat bovendien gepaard 
met forse bezuinigingen. Door nu te reorganiseren zijn we beter in staat en voorbereid om 

deze nieuwe taken uit te voeren en de voorzieningen betaalbaar te houden. 

Wij stellen vast dat de gevolgen van het programma sociaal domein voor de ambtelijke 

organisatie nog niet geheel te overzien zijn . Dat betekent dat de cluster Sociale 
Dienstverlening zich ook in 2014 gaat doorontwikkelen als onderdeel van de nieuwe 
ambtelijke organisatie voor het sociaal domein. 

Context 
De cluster Sociale Dienstverlening is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied 

van : 
- De arbeidsmarkt en inkomensondersteuning: Wet Werk en Bijstand (WWB), 

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen, (IOAZ), Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) en Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW); 
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): verzorgen van deelname aan de 

samenleving voor mensen met een beperking; 

- Maatschappelijke Opvang; 

- Bijzondere bijstand; 
- Schuldhulpverlening; 
- Leerplicht2

. 

De huidige cluster Sociale Dienstverlening bestaat momenteel uit vier teams: team Werk en 
Inkomen, team Zorg, team Frontoffice en team Kwaliteit. 

Probleemstelling 
Er is een aantal knelpunten te omschrijven op basis van de organisatiestructuur, werkwijze 

en bedrijfsvoering van de cluster Sociale Dienstverlening. De belangrijkste knelpunten : 
• De cluster is georganiseerd per regeling (WWB, WMO etc.) en met de inwoner op 

afstand. Meldingen en aanvragen voor voorzieningen komen binnen bij drie verschillende 

teams en ook het afhandelen, beëindigen of muteren vindt versnipperd plaats. Dit is niet 
efficiënt en medewerkers worden niet genoeg op hun talenten ingezet: klantmanagers 
zijn ook belast met de uitvoering van administratieve handelingen. 

• De frequentie van het klantcontact van de cluster Sociale Dienstverlening was te laag 
waardoor we te weinig zicht hadden op de klant en daarmee onvoldoende passende 

instrumenten in konden zetten. 

2 
Voor een volledige opsomming van alle activiteiten van de cluster Sociale Dienstverlening verwijzen wij naar de 

bijlage van het reorganisatieplan SDV. 
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Sinds de reorganisatie Focus Klant in 2006 huurt de cluster Sociale Dienstverlening 

structureel extra formatie in. Het inzetten van een flexibele schil sluit aan bij de fluctuerende 
aard van de werkzaamheden van de cluster Sociale Dienstverlening. Echter het structurele 

karakter van de externe inhuur laat zien dat een herijking van de vaste formatie noodzakelijk 
is . 
• De span of control voor de managers bij twee teams is te groot. 

• De bedrijfsvoering was niet op orde: functioneringsgesprekken werden slecht uitgevoerd, 
management rapportages schoten te kort om goed te kunnen sturen en 
onvolkomenheden in de automatiseringssystemen werden niet structureel opgelost. 

Doelstelling 
Het doel van de verandering is verwoord in de missie en visie. Alles is er op gericht dat de 
inwoners hun eigen kracht en mogelijkheden versterken. 

De nieuwe missie en visie van de cluster Sociale Dienstverlening zijn het vertrekpunt voor de 
reorganisatie. Daarnaast is het structureel kwalitatief borgen van een juiste bedrijfsvoering 
een speerpunt. 
De bestuurlijke stip op de horizon is geformuleerd als zelfredzaamheid. De inwoners van de 

gemeente Haarlemmermeer moeten zoveel mogelijk participeren in de samenleving. 

Miss ie 
De cluster Sociale Dienstverlening streeft naar participatie in de samenleving en 
zelfredzaamheid van de Haarlemmermeerse inwoners. 

Visie 
Wij richten onze activiteiten op inwoners in hun eigen kracht te laten komen door hen te 
helpen hun eigen regie te pakken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Waar nodig 

bieden wij een vangnet. 

Kengetallen 
De kengetallen over 2012 zijn als basis genomen voor de formatieberekeningen, ter 
illustratie staan hieronder een aantal kengetallen genoemd. 

Aanvragen aantallen 

bijzondere bijstand 5.382 

maatschappelijke opvang 148 

schuldhulpverlening 816 

Inkomensvoorziening 1.327 
(WWBIIOAW /IOAZ) 

voorschot 730 

zorgvoorziening 1.862 

WMO 2.382 

Een kanttekening is dat het aantal meldingen voor voorzieningen hoger ligt dan het aantal 

aanvragen . Van alle meldingen WWB resulteert ongeveer een derde in een aanvraag, 
daarvan wordt het grootste gedeelte toegekend . 
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Oplossingen 
In lijn met onze missie, visie en uitgangspunten gaan we volgens de methode van de brede 
intake, ook wel het 'keukentafelgesprek' genoemd (kanteling), werken. 

Tijdens het keukentafelgesprek vindt een integrale intake plaats. De Poortmanager 
(werktitel) voert deze gesprekken . Dat betekent dat verschillende leefdomeinen van de klant 
aan bod komen, zoals wonen, mobiliteit, financiën en de sociale situatie . We werken dus 

klantgericht in plaats van het huidige productgericht. De brede intake vindt plaats op basis 
van een ingeplande afspraak. Dit kan op het raadhuis zijn maar ook bij de klant thuis. Deze 
werkwijze is voor de inwonerlaagdrempeligeren de inwoner is sneller en beter geholpen. 
De uiteindelijke aanpak wordt door de inwoners zelf opgesteld3

. 

Centraal in dit gesprek staat dus de eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid van de 

inwoner. Dit is erop gericht dat de inwoner zo kort mogelijk afhankelijk is van de 
maatschappelijke ondersteuning. 

Kortom, met de nieuwe werkwijze leiden we klanten sneller naar zelfstand ige participatie toe, 
bijvoorbeeld regulier werk, helpen we ze in één keer goed met passende voorzieningen en 
krijgen we beter inzicht in de problematiek omdat we onze klanten vaker zien. We 

verwachten dat dit zowel een maatschappelijk als financieel rendement op zal leveren, zowel 
als doel, noodzaak en effect van onze inzet. 

De verandering binnen de cluster Sociale Dienstverlening kan worden gezien als de 
beklimming van een berg. De reorganisatie markeert het basiskamp en is daarmee een 

belangrijke tussenstap. Dit basiskamp, midden op de berg, moet dusdanig flexibel worden 
ingericht zodat ze zich kan voorbereiden op de tocht naar de top van de berg. 
De top is de uitkomst van de transformatie van het Sociaal Domein. De top van de berg is 

nog enigszins in mist gehuld, maar de contouren worden steeds duidelijker. Daarom is in de 
formatieopbouw gekozen voor een flexibele schil. 

Organisatie 
De nieuwe cluster Sociale Dienstverlening bestaat uit vier uitvoerende teams, een 
ondersteunend team Informatievoorziening en control en een clustermanager. Het 

Haarlemmermeers Contact Center (HCC) is de toegangspoort tot de cluster Sociale 
Dienstverlening (receptie en telefoon). Een deel van de taken van de cluster Sociale 

Dienstverlening wordt bij clusters binnen de gemeente Haarlemmermeer belegd. Als gevolg 
van deze herschikkingen wordt het huidige team Frontoffice opgeheven. 

De nieuwe organisatiestructuur bewerkstelligt dat processen niet meer versnipperd door de 
organisatie plaats vinden en dat medewerkers op hun kwaliteit worden ingezet. Door te 
werken volgens de methode van de brede intake komen de meldingen en aanvragen voor 

voorzieningen via één kanaal binnen: het SDV-portaal. Dit portaal (webbased) vervangt alle 
productgerelateerde formulieren die we nu hanteren. Het wordt voor de inwoner dus 
makkelijker om met ons in contact te komen. 

3 
In het actieonderzoek 'Transformeren voor gevorderden" van Instituut voor Publieke Waarden is aangetoond dat 

trajecten, die door de mensen zelf worden geïnitieerd , het succesvolst zijn , zowel qua effect als kosten. Met onze 
aanpak streven wij zoveel mogelijk naar dit resultaat. 
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De Poortmanagers vormen de basis voor de nieuwe cluster Sociale Dienstverlening. Zij 

voeren de brede intake gesprekken . De Poortmanager is verantwoordelijk voor de integrale 

aanpak van de ondersteuningsvraag van de inwoner. Zij hebben de bevoegdheid om met de 

inwoner(s) of het gezin afspraken te maken over het juiste hulpaanbod. Waar nodig 

indiceren ze. Uitgangspunt is dat de bewoner zelf de regie behoudt en dat professionele hulp 
zoveel mogelijk aanvullend is op de hulp en ondersteuning uit het eigen netwerk. 

Centraal staat dus de eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid van de inwoner. Wenselijk 

is dat de inwoner zo kort mogelijk afhankelijk is van de ondersteuning van de gemeente. 

Tot slot worden de volgende twee bedrijfsvoeringsinstrumenten geborgd in de nieuwe 

organisatie: 

• Interne controle plan (IC-plan) 

Middels een intensief traject is een Interne controle-plan opgesteld. Doelstelling van dit plan 

is om iedere medewerker van de cluster Sociale Dienstverlening in staat te stellen vroegtijdig 

"in control" te zijn . Met het "in control" zijn van ons cluster kunnen financiële , juridische en 

politieke risico's worden beperkt. 

• Informatieplan 

Een logische vertaling van visie en missie naar (operationele) doelstellingen, formats en 

inhoud van managementrapportages zijn nodig om goed te kunnen sturen . 

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van verschillende 

gremia: bestuurlijk portefeuillehouder, directie, management, aanpalende clusters en 

medewerkers. Deze behoeften krijgen hun vertaling in verschillende producten van het 

informatieplan. 

Ondernemingsraad 
Het reorganisatieplan wordt op grond van artikel 25 van de WOR ter advisering voorgelegd 

aan de Ondernemingsraad . 

Personeel 
De nieuwe werkwijze kan pas echt slagen als de medewerkers qua houding, cultuur en 

gedrag een op een aansluiten bij de geformuleerde missie en visie. Wij zetten ons hier 

volledig op in . Medewerkers zijn erop gericht om de inwoners in hun eigen kracht te zetten, 

dit gebeurt vanuit een brede intake en optimale doorverwijzing naar ketenpartners. Dit in 

tegenstelling tot de huidige werkwijze waarbij per productaanvraag de situatie wordt 

bekeken en beoordeeld. 

In de nieuwe cultuur zijn de professionals gericht op samenwerking, een integrale blik op 

zaken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Qua houding bevorderen wij dat de 

medewerkers continue gericht zijn op verbeteringen. Daarnaast is het van essentieel belang 

dat ze elkaar aanspreken op gemaakte afspraken, verwachte prestaties en houding en 

gedrag. Dit alles moet positief versterkend gaan werken in de nieuwe structuur en past bij 

de nieuwe visie op Sociale Dienstverlening . 
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Ook na implementatie zal de gewenste cultuur niet in één keer bereikt zijn . Ten eerste vergt 
dit intensieve training waarbij er aandacht zal zijn voor houding en gedrag en 
gespreksvaardigheden. Vervolgens worden er heldere planningsafspraken gemaakt op het 

gebied van competenties . De medewerker krijgt daar feedback op door de direct 
leidinggevende en de collega's. Van medewerkers verwachten we volledige medewerking. 
De gewenste houding en gedrag komen consequent terug in het functionerings- en 

beoordelingsgesprek met de daarbij behorende mogelijke consequenties. 

Formatie 
Voor het realiseren van de nieuwe missie en visie en de voorbereiding op de decentralisaties 
in en transformatie van het sociale domein, wordt de basisformatie verhoogd met 2,8 fte en 

komt daarmee op 79,2 fte. 
In de nieuwe organisatie is de bedrijfsvoering verbeterd neergezet in nieuwe functies voor 
informatievoorziening en interne controle . Tevens is een versteviging van de aansturing en 

coaching gerealiseerd door een extra teammanager en de inzet van senioren. De formatie is 
voor deze taken met 7,9 fte uitgebreid. De taken van de Front Office zijn vervallen of anders 
ingebed. Dit betekent een vermindering van de formatie van 5,1 fte. 

De totale formatie bestaat naast de basisformatie van 79,2 fte uit een flexibele schil van 18,3 
fte. Van de basis formatie van de cluster Sociale Dienstverlening worden vervolgens 2,50 
FTE aan taken overgeheveld naar de cluster KCC. De totale formatie van de cluster Sociale 

dienstverlening komt hiermee op 95 fte. 
Het uitbreiden van de basisformatie met een flexibele schil is van essentieel belang om de 

volgende redenen: 
• Het uitvoeren van de nieuwe werkwijze waarin de 'keukentafelgesprekken' de kern 

vormen; 
• De inzet van tijdelijk benodigde expertise; 
• De conjuctuurgevoeligheid van werkzaamheden, bijvoorbeeld budgetadviesgesprekken 

en toename van aanvragen voor uitkeringen; 

• Werkzaamheden waarop binnen afzienbare tijd nog beleidskeuzes te maken zijn; 
• Onduidelijkheden over de contouren van de transformatie van het sociaal domein in de 

gemeente Haarlemmermeer; 
• De mogelijke effecten van de invoering van de nieuwe werkwijze . 

Door te werken met een flexibele schil voorkomen wij ad hoc inhuur van personeel en 
bereiken daarmee ook een vermindering van de kosten. 

Belangrijk om te melden is dat indien reeds voorgenomen wet- en regelgeving op landelijk 
niveau (op basis waarvan onder andere de formatieberekeningen zijn gedaan) wordt herzien 

dat dit effect kan hebben op de omvang van de flexibele schil. 

De berekening van de formatie is verder gebaseerd op het feit dat in 2012 60% van de 
aanvragers nieuwe klanten waren die zich nog niet eerder hadden gemeld bij de gemeente. 
40% van de aanvragers bleken al eerder voorzieningen van de gemeente te hebben 

ontvangen in hetzelfde jaar of een lopende voorziening te hebben. Deze 40% blijkt echter 
garant te staan voor het merendeel van het aantal aanvragen in 2012. In de nieuwe 
werkwijze hopen wij deze dubbeHingen in behandeling van aanvragen te voorkomen of te 

minimaliseren door de klant in 1 keer goed te helpen in plaats van afhandeling per regeling . 
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Wij denken hiermee het aantal aanvragen te verlagen en daarmee minder formatie nodig te 
hebben op den duur. De evaluatie in 2014 moet hierover al het eerste inzicht kunnen bieden. 
Naast deze formatie zetten wij in op werk als belangrijkste middel tot participatie. Hier zetten 

wij op in door middel van het WSP en Werkstroom . Beide projecten hebben een 
inverdieneffect op het I-deel en worden deels bekostigd vanuit het participatiebudget De 
dekking van de kosten voor het WSP worden betrokken bij de uitwerking van de 
participatienota in het kader van de nieuwe participatiewet 

Om invulling te geven aan de nieuwe visie op Sociale Dienstverlening is een nieuwe functie 

gecreëerd bij de teams Participatie & Werk/Zorg: de Poortmanager (werktitel) die de brede 
intake gesprekken voert. 

Bij voorkeur zijn de Poortmanagers breed opgeleide generalisten met stevige kennis van het 

sociaal domein. Om de bedrijfsvoering structureel op orde te houden is een kwaliteitsborging 
noodzakelijk. Middels het invoeren van functies als coördinator procescontrol, medewerker 
procescontrol en medewerker informatievoorziening, wordt dit bewerkstelligd. 

Ook nieuw in de organisatiestructuur zijn de senioren. De coördinatie van de inhoudelijke 

werkzaamheden en coaching van medewerkers wordt bij hen belegd. Dit zorgt ervoor dat de 
teammanagers meer ruimte hebben om te sturen op visie, missie en bedrijfsvoering en meer 
directe aandacht kunnen hebben voor medewerkers. 

Deze functies passen in het functiegebouw van de gemeente Haarlemmermeer. 

Een aantal huidige functies komt te vervallen . Het is de verwachting dat vrijwel de meeste 
medewerkers waarvan de functie vervalt, doorgeplaatst kunnen worden naar een andere 
functie. Eventueel met behulp van bij- of herscholing, training, coaching etc. Bij 

doorplaatsing, zoals hiervoor aangegeven, in een lager ingeschaalde functie geldt het 
volgende: indien een medewerker een passendelgeschikte functie aanvaardt binnen de 

gemeente, met een lager salaris, dan behoudt men het oorspronkelijke salaris en -
perspectief (periodieken). 

Middelen 

Loonkosten 

De afgelopen jaren is er sprake geweest van ad hoc inhuur, waarvoor incidentele budgetten 
beschikbaar zijn gesteld via de voorjaars- en de najaarsrapportage en participatiegelden. 
Daarnaast werd de personele inzet voorre-integratiewerkzaamheden bekostigd uit het 

participatiebudget Deze inkomsten vanuit het rijk dalen de komende jaren drastisch. 
Naar de toekomst toe moeten ad hoc aanvragen voor extra personele inzet worden 

voorkomen. Deze wijze van managen heeft namelijk niet geleid tot de gewenste kwaliteit. 

Met de reorganisatie op 1 juli 2013 realiseren we een goede balans tussen de vaste formatie 

en de flexibele schil. De totale kosten voor de personele capaciteit komen € 0,23 mln. lager 
uit dan het werkelijke kostenniveau van de afgelopen jaren. Voor de uitbreiding van de basis 
formatie is € 0,27 mln. benodigd en voor de flexibele schil is € 0,88 mln. benodigd. In totaal 

is structureel €1 , 15 mln. in de begroting nodig. Dit bedrag wordt tot 2015 deels gedekt door 
inverdieneffecten op het I-deel in de algemene uitkering van € 0,5 mln. Dit resulteert in een 
aanvraag van € 0,65 mln. tot 2015. Deze financiële gevolgen worden betrokken bij de 
voorjaarsrapportage 2013. 
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De behoedzaamheidsreserve kan hiervoor niet gebruikt worden, omdat deze is bestemd 
voor de risico's in het sociaal domein inzake uitvoering decentralisaties, het realiseren van 
bezuinigingen en aanvullende bezuinigingen van het Rijk. 

Huidige situatie Nieuwe werkwijze Mutatie 
SDV 

Basis formatie SDV 76,42 4.751.000 79,20 5.024.000 273.000 

Taken call centre naar KCC -2,50 -140.000 - 140.000 

Inhuur (o.b.v. 2012 en excl. 21,79 1.237.000 
specifieke projecten) 

Flexibele schil 18,30 876.000 -361 .000 

Totale personele inzet SDV 98,21 5.988.000 95,00 5.760.000 -228.000 

Genoemd bedrag over 2012 van € 1.237.000,-- is als volgt gedekt: 

In de Voorjaarsrapportage 2012 is € 447.000,-- en € 309.000,-- eenmalig beschikbaar 
gesteld. Het restant van € 481.000,-- is vanuit inburgering en participatiegelden bekostigd. 

Toelichting inverdieneffect inkomensdeel in de algemene uitkering 

De systematiek die het rijk hanteert bij het bepalen van de verdeelsleutel voor het I-deel is 

afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en bevolkingsopbouw van de gemeente. 

Door in te zetten op de re-integratie van de bijstandsgerechtigden wordt het aantal 

uitkeringen beperkt. Als de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de 
Haarlemmermeer gunstiger is dan de landelijke ingeschatte ontwikkeling heeft dit een 
positief resultaat op het door het Rijk uitgekeerde I-deel. Dit in tegenstelling tot voorgaande 

jaren waarin een aanzienlijke aanspraak is gedaan op de algemene middelen . 

Na 2015 is de Participatiewet van toepassing. Afhankelijk van de verdeelsleutel vanuit het 
rijk is pas later vast te stellen of de verbeterde arbeidsteeleiding nog steeds tot financiële 

voordelen voor de gemeente leidt. Voorshands gaan wij hier veiligheidshalve niet vanuit. 

Evaluatie 
Na de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en werkwijze op 1 september 2013 

vindt er continue monitoring plaats op de nieuwe werkprocessen en gewenste effecten. Dit 
maakt het mogelijk om tijdig bij te kunnen sturen. 
In het derde kwartaal van 2014 vindt er evaluatie plaats op basis waarvan de nieuwe 

organisatiestructuur en werkwijze inclusief bijbehorende formatie herijkt worden. In die 
periode weten we naar verwachting ook meer over de gevolgen van de transities van het 

sociaal domein welke ook gevolgen kunnen hebben op de organisatiestructuur en werkwijze. 
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In- en externe communicatie 
Er is een communicatieplan opgesteld om intern draagvlak en begrip te creëren voor de 
reorganisatie bij de cluster Sociale Dienstverlening en een informatieachterstand weg te 

werken en te voorkomen bij de interne doelgroepen. De communicatiedoelstelling verschilt 
per doelgroep. De volgende doelgroepen worden onderscheiden: medewerkers van de 
cluster Sociale Dienstverlening, medewerkers en management van clusters die de 

reorganisatie van de cluster raakt (MEO, HCC, Dienstverlening en gebiedsmanagement}, 
Ondernemingsraad , college van B&W en de gemeenteraad. 
Voor samenwerkings- c.q de ketenpartners van de Sociale Dienstverlening zal er ook het 

nodige veranderen: contactpersonen wijzigen wellicht, een andere manier van contactleggen 
en doorverwijzen van hulpvragen naar de gemeente. Hen aangehaakt krijgen en houden is 
daarom belangrijk. Voor deze doelgroep is de communicatiedoelstelling: de externe 

ketenpartners informeren en enthousiasmeren en het creëren en behouden van draagvlak. 
Verder onderscheiden we de volgende externe doelgroepen: klanten van de cluster Sociale 
Dienstverlening , WMO-raad, Cliëntenraad en inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. 

Voor deze doelgroep is de communicatiedoelstelling voornamelijk informeren . Concrete 
communicatiemiddelen staan beschreven in het communicatieplan. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. het reorganisatieplan van de cluster Sociale Dienstverlening in het kader van artikel 25 

van de WOR ter advisering voor te leggen aan de OR; 
2. onder advisering van de Ondernemingsraad : 

I. het reorganisatieplan van de cluster Sociale Dienstverlening vast te stellen en akkoord 
te gaan, conform het reorganisatieplan , met de wijzigingen per 1 september 2013 

zijnde: 
a. Een nieuwe werkwijze en organisatiestructuur; 

b. De nieuwe functies gekoppeld aan de generieke functietyperingen van de 

gemeente Haarlemmermeer (de was-wordt lijst op functieniveau); 
c. Een nieuwe formatie van de cluster Sociale Dienstverlening van 95 fte met een 

onderverdeling van functietyperingen zoals vermeld in de was-wordt lijst op 

functieniveau en de formatie van het HCC met 2,5 fte uit te breiden; 
d. De structurele financiële gevolgen van de voorgaande besluiten te betrekken bij de 

voorjaarsrapportage 2013: 
In totaal is structureel €1 , 15 mln. in de begroting nodig. Dit bedrag wordt tot 2015 
deels gedekt door inverdieneffecten op het I-deel in de algemene uitkering van 

€ 0,5 mln. Dit resulteert in een aanvraag van € 0,65 mln. tot 2015. 
11. de clustermanager van de cluster Sociale Dienstverlen ing te mandateren voor 

v/ststelling en uitvoering van het plaatsingsplan; 

3. bij f o.sitieve advisering door de Ondernemingsraad de gemeentesecretaris te 
mandateren de verdere procedure in mandaat af te doen; 
deze nota ter informatie te zenden aan de raad . 
i 

,'/ , urgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
1/ ;ha mens dezen, ? de portefeuillehouder, 

S. Bak 
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2. Samenvatting  

De nieuwe missie en visie van de cluster Sociale Dienstverlening zijn het vertrekpunt voor de 
reorganisatie. Daarnaast is het structureel kwalitatief borgen van een juiste bedrijfsvoering een 
speerpunt.  
 
De bestuurlijke stip op de horizon is geformuleerd als zelfredzaamheid. De inwoners van de gemeente 
Haarlemmermeer moeten zoveel mogelijk participeren in de samenleving.  
 

Missie 
De cluster Sociale Dienstverlening streeft naar participatie in de samenleving en 
zelfredzaamheid van de Haarlemmermeerse inwoners.  

 

Visie 
Wij richten onze activiteiten op inwoners in hun eigen kracht te laten komen door hen te 
helpen hun eigen regie te pakken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Waar nodig 
bieden wij een vangnet.  

 
In lijn met onze missie, visie en uitgangspunten gaan we volgens de methode van de brede intake, 
ook wel het ‘keukentafelgesprek’ (kanteling) genoemd, werken.  
 
Tijdens het keukentafelgesprek vindt een brede intake plaats. De poortmanager voert deze 
gesprekken. Dat betekent dat verschillende leefdomeinen van de klant aan bod komen, zoals wonen, 
mobiliteit, financiën en de sociale situatie. We werken dus klantgericht in plaats van het huidige 
productgericht. Het keukentafelgesprek vindt plaats op basis van een ingeplande afspraak. Dit kan op 
het raadhuis zijn maar ook bij de klant thuis. Deze werkwijze is voor de inwoner laagdrempeliger en de 
inwoner wordt sneller en beter geholpen. De uiteindelijke aanpak wordt door de inwoners zelf 
opgesteld

1
. 

 
Kortom, met de nieuwe werkwijze leiden we klanten sneller naar regulier werk toe. Verder helpen we 
ze in één keer goed met passende voorzieningen en krijgen we beter inzicht in de problematiek omdat 
we onze klanten vaker zien. We verwachten dat dit zowel een maatschappelijk als financieel 
rendement op zal leveren, zowel als doel, noodzaak en effect van onze inzet. 
 
De verandering binnen de cluster Sociale Dienstverlening kan worden gezien als de beklimming van 
een berg. De reorganisatie markeert het basiskamp en is daarmee een belangrijke tussenstap. Dit 
basiskamp moet dusdanig flexibel worden ingericht zodat ze zich kan voorbereiden op de tocht naar 
de top. 
 
De top is de uitkomst van de transformatie van het Sociaal Domein. De top van de berg is nog 
enigszins in mist gehuld, maar de contouren worden steeds duidelijker. Daarom is in de 
formatieopbouw gekozen voor een flexibele schil. 
 
Vanuit het basiskamp pakken we door met verdere expedities.  
 
 
 
  

                                                      
1
In het actieonderzoek “Transformeren voor gevorderden” van Instituut voor Publieke Waarden is aangetoond dat trajecten, die 

door de mensen zelf worden geïnitieerd, het succesvolst zijn, zowel qua effect als kosten. Met onze aanpak streven wij zoveel 
mogelijk naar dit resultaat. 
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3. Aanleiding 

Na een intensieve periode begint de nieuwe cluster Sociale dienstverlening steeds meer vorm te 
krijgen. De uitvoering van het Plan van aanpak ‘Basis op orde’

2
 begint zijn vruchten af te werpen; er is 

een positieve lijn te zien in de resultaten. Bijvoorbeeld de daling van het aantal WWB-klanten en de 
invoering van het re-integratie instrument WerkStroom waarbij klanten intensief begeleid worden naar 
(regulier) werk.  
 
De resultaten van de inzet op het plan van aanpak hebben als gevolg dat we moeten reorganiseren. 
De belangrijkste aanleidingen zijn de knelpunten in de bedrijfsvoering, zoals de onevenwichtige span 
of control tussen de teams en de inefficiënties en onvolkomenheden in de bedrijfsvoering, die zich 
onder andere uitten in inefficiënte werkprocessen. Wij hebben om die reden nieuwe werkprocessen 
ingericht aan de hand van de LEAN-methodiek. De basis voor de nieuwe werkprocessen is het 
perspectief van de klant.  Om de vruchten van deze nieuwe werkprocessen te kunnen plukken moeten 
wij de organisatie veranderen. Als laatste is het noodzakelijk om te anticiperen op de transities van het 
Sociaal Domein. De reorganisatie is dus nodig om de basis op orde te houden en de cluster 
toekomstbestendig te maken. De afgelopen jaren is stelselmatig veel geld besteed aan ad hoc inhuur 
van externe professionals, gedekt door incidentele aanvragen in de voor- en najaarsrapportage en 
participatiegelden. Met de reorganisatie op 1september 2013 realiseren we een goede balans tussen 
de vaste formatie en de flexibele schil. 
 
Naast de verbeteracties vanuit het verleden kijken we bij de reorganisatie van de cluster Sociale 
dienstverlening dus ook naar de ontwikkelingen die vanuit het Sociaal Domein op ons af komen. De 
gemeente krijgt in de komende jaren (vanaf 2015) te maken met een forse uitbreiding van taken en 
verantwoordelijkheden in het sociaal domein (de decentralisaties van de AWBZ, de jeugdhulp en de 
participatiewet). Om een beeld te krijgen van de omvang van de operatie: onze begroting voor het 
sociale domein groeit vanaf 2015 indicatief met ruim 60 miljoen euro. De overheveling van de taken 
gaat bovendien gepaard met forse bezuinigingen. Door nu te reorganiseren zijn we beter in staat en 
voorbereid om deze nieuwe taken uit te voeren.  
 
  
 
  

                                                      
2
 In november 2011 verscheen het rapport Onderzoek Sociale Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer, koers bepalen en 

koers behouden waaruit bleek dat de bedrijfsvoering binnen de cluster fors te wensen over liet. In maart 2012 is op basis van de 
conclusies en aanbevelingen uit dit rapport een Plan van aanpak opgesteld om de bedrijfsvoering op orde te brengen. 



6 

 

4. Visie op Sociale Dienstverlening 

4.1 Doel van de verandering 
Het doel van de verandering is verwoord in de missie en visie. Alles is er op gericht dat de inwoners 
hun eigen kracht en mogelijkheden versterken.  
De missie en visie van de cluster Sociale Dienstverlening zijn het vertrekpunt voor de reorganisatie. 
De missie en visie zijn uitgewerkt op basis van de bestuurlijke stip op de horizon zoals verwoord in het 
collegeprogramma 2010-2014 en de nota Richting, proces en aanpak programma sociaal domein van 
maart 2012.  
 
De bestuurlijke stip op de horizon is geformuleerd als zelfredzaamheid. De inwoners van de gemeente 
Haarlemmermeer moeten zoveel mogelijk participeren in de samenleving.  
 

Missie 
De cluster Sociale Dienstverlening streeft naar participatie in de samenleving en 
zelfredzaamheid van de Haarlemmermeerse inwoners.  

 

Visie 
Wij richten onze activiteiten op inwoners in hun eigen kracht te laten komen door hen te 
helpen hun eigen regie te pakken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Waar nodig 
bieden wij een vangnet.  

 
 

4.2 Toetsstenen programma sociaal domein  
De ambities zoals die zijn geformuleerd voor het programma Sociaal Domein zijn leidend bij het 
ontwerp van de nieuwe organisatie van de cluster Sociale Dienstverlening.  
 
De onderstaande vier toetsstenen belichamen deze ambities: 

 
Eigen kracht 
We gaan er vanuit dat de meeste mensen willen meedoen aan de samenleving en ook de capaciteiten 
kunnen ontwikkelen om dat te doen. In de samenleving die wij nastreven hebben ook de meest 
kwetsbare inwoners zo veel als mogelijk regie op hun eigen leven. Ze worden gestimuleerd om binnen 
de mogelijkheden zelf aan de oplossing voor hun problemen bij te dragen. 
De inwoners krijgen meer verantwoordelijkheid en regie voor het vinden van oplossingen van hun 
eigen problemen. De gemeente biedt hen meer mogelijkheden om zelf initiatieven te starten, de juiste 
ondersteuning op het juiste moment en bovenal één aanspreekpunt voor het gehele gezin of 
huishouden. Tegelijkertijd worden de financiële tegemoetkomingen op sommige terreinen minder. Wij 
vragen van onze inwoners dat zij hun eigen sociale omgeving betrekken bij het vinden van 
oplossingen, dat zij meer zelf het initiatief nemen en zelf keuzes maken. Wij verwachten van al onze 
inwoners dat zij zich naar vermogen inzetten voor de samenleving. 
Wij verliezen niet uit het oog dat er altijd een vangnet moet zijn voor de meest kwetsbaren en zoeken 
daarbij de maximale ruimte in de wet. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor minimaal een 
basisniveau aan voorzieningen. 
 
Nabijheid 
We organiseren de ondersteuning efficiënter, integraler, innovatiever en dichter bij huis, om zo beter 
maatwerk te leveren en rekening te houden met de kracht van onze wijken, kernen en onze inwoners 
zelf. Maatwerk is extra relevant door de opbouw van onze gemeente in uiteenlopende kernen en 
wijken met bijbehorende kansen en uitdagingen. Wij streven ernaar de ondersteuning dicht bij onze 
inwoners te organiseren en hen zo kort mogelijk afhankelijk te laten zijn van overheidssteun. Dat geldt 
ook voor inkomensondersteuning: wij willen onze inwoners helpen zo snel mogelijk weer aan het werk 
te gaan. Financiële en organisatorische prikkels die een zorgvraag in stand houden moeten worden 
gewijzigd in prikkels die inwoners zelfredzaam maken. 
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Ruimte voor de professional 
De professionals krijgen meer ruimte, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid om onze inwoners te 
ondersteunen. Het behoort tot de competenties dat zij het sociale netwerk rondom hun cliënten 
herkennen en snappen en dat zij de inwoners ondersteunen bij het aanspreken van dit netwerk. Dit 
vraagt van de professionals een groot communicatief vermogen en het vermogen om naast de 
inwoner te gaan staan. Het vraagt bovendien van hen dat zij een breed professioneel netwerk hebben 
– breder dan het eigen vakgebied - en dat zij kunnen handelen los van het organisatiebelang. 
De professionals worden aangesproken op de daadwerkelijke bijdrage aan de integrale oplossing in 
plaats van op verantwoordingsrapportages op een deelprobleem. Ook de organisaties waarvoor zij 
werken, moeten handelen vanuit het perspectief van de inwoners en de medewerkers maximale 
ruimte en verantwoordelijkheid geven. 
 
Ontschotting 
Het ondersteuningsaanbod wordt straks niet meer bepaald door de grenzen van de huidige domeinen, 
maar we kijken naar wat nodig is om onze inwoners mee te laten doen. Het mag voor de mensen die 
zich bij de gemeente melden (of “gevonden worden”) niet uitmaken op basis van welke regeling, 
organisatie of financieringsstroom zij geholpen worden. Ook streven wij naar het principe van één 
huishouden, één plan en één hulpverlener. Dat vraagt om een integrale, generalistische manier van 
werken, zonder de benodigde expertise tekort te doen. 

 

4.3 LEAN 
Een van de verbeteringen in de bedrijfsvoering is het inrichten van de zeven primaire processen van 
de cluster Sociale Dienstverlening aan de hand van het LEAN-principe. De oude werkprocessen zijn 
vervangen door nieuw ontworpen werkprocessen, deze worden per de ingangsdatum van de 
reorganisatie geïmplementeerd. 
 
Voor de cluster Sociale Dienstverlening heeft het LEAN inrichten van haar processen een viertal 
doelen: het verbeteren van de kwaliteit voor de inwoner, het elimineren van verspillingen, het 
verkorten van de doorlooptijden en het verlagen van de totale kosten.  
 
Ontwerpprincipes die zijn meegenomen tijdens het LEAN inrichten van de werkprocessen: 

 Optimale dienstverlening burger; 

 Kwaliteit aan de voorkant; 

 Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik van gegevens; 

 Deregulering; 

 Minimalisering overdrachtsmomenten; 

 Gebruik internetkanaal. 
 
Bovenstaande doelen en ontwerpprincipes zijn ook meegenomen bij de totstandkoming van de 
nieuwe organisatiestructuur van de cluster Sociale Dienstverlening.  

 
Daarnaast streven wij ernaar de bewijslast voor inwoners te minimaliseren door te sturen op 
risicobeheersing en beter gebruik van bij ons beschikbare brongegevens.  
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4.4 Richtsnoeren nieuwe werkwijze 
Bij de inrichting van onze nieuwe werkwijze staan de volgende richtsnoeren (in willekeurige volgorde) 
centraal: 
 
Inwoners staan centraal.  
De inwoners staan centraal in onze dienstverlening. Dit is in tegenstelling met onze huidige werkwijze 
waarin we productgericht werken. Wij bekijken zaken vanuit het oogpunt van de klant. Onze 
werkprocessen zijn vanuit het oogpunt van vertrouwen ingericht. Wij zijn ons bewust van 
ontwikkelingen in de maatschappij en in onze dienstverlening spelen wij daar flexibel en passend op 
in. Schrijnende situaties als gevolg van stapelingseffecten van de voorgenomen maatregelen 
voorkomen wij door deze snel waar te nemen en maximale ruimte in de wet te zoeken om de juiste 
ondersteuning aan te bieden. We hebben oog voor het individu, organiseren onze dienstverlening in 
nabijheid van de inwoners en bieden daar waar mogelijk maatwerk.   
 
Betrouwbare sociale dienstverlening. 
Wij streven ernaar een betrouwbaar cluster Sociale Dienstverlening te zijn en te blijven. 
Vanzelfsprekend moeten wij de wet- en regelgeving uitvoeren waarvoor wij verantwoordelijk zijn. We 
zijn resultaatgericht: onze werkprocessen zijn up to date en efficiënt ingericht om zo effectief mogelijke 
resultaten te boeken. Deze resultaten monitoren wij door middel van betrouwbare 
managementinformatie en rapporteren wij in kwartaal- en jaarrapportages.  
 
Werk is het beste middel om mee te doen aan de samenleving. 
Het begeleiden van inwoners naar een reguliere arbeidsplek is een belangrijk sociaal speerpunt. Als 
mensen niet kunnen werken geven we hen de ondersteuning die het mogelijk maakt om middels werk 
mee te doen in de samenleving of helpen we hen op andere manieren te participeren in de 
samenleving, bijvoorbeeld via de sociale werkvoorziening, vrijwilligerswerk of dagbesteding. 
 
Samen verantwoordelijk. 
Maximale wederzijdse verantwoordelijkheid van overheid, inwoners en werkgevers voor activering en 
participatie.  
 
Het verminderen van de mate en duur van afhankelijkheid van onze inwoners. 
Wij bieden voorzieningen ten behoeve van participatie in de samenleving en zelfredzaamheid. 
Uitgangspunt daarbij is dat wij de afhankelijkheid van de overheid van klanten verkleinen door mensen 
te helpen zoveel mogelijk zelfstandig en met hun eigen netwerk hun eigen problemen op te lossen. 
Preventie en tijdige signalering zijn daarbij belangrijke begrippen. Wij treffen alleen dié voorzieningen 
die noodzakelijk zijn voor participatie in de samenleving (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) en de 
zelfredzaamheid van de Haarlemmermeerse inwoners (compensatiebeginsel).  
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5. Context: huidige organisatie cluster SDV 

5.1 Huidige organisatiestructuur van de cluster Sociale Dienstverlening  
De cluster SDV is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van de arbeidsmarkt en 
inkomensondersteuning (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ, SW / re-integratie), WMO (verzorgen van 
deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking), Maatschappelijke Opvang, 
Bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening en Leerplicht. 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De huidige cluster Sociale Dienstverlening bestaat uit vier teams: team Werk en Inkomen, team Zorg, 
team Frontoffice en team Kwaliteit

3
.  

 
5.2 Knelpunten organisatiestructuur en werkwijze 
Er is een drietal knelpunten te omschrijven op basis van de organisatiestructuur en werkwijze: 

 De cluster is georganiseerd per regeling (WWB, WMO etc) en met de inwoner op afstand. De 
primaire processen van de cluster Sociale Dienstverlening vinden versnipperd door de cluster 
plaats. Meldingen en aanvragen voor voorzieningen komen binnen bij drie verschillende 
teams: team Werk en Inkomen, Team Zorg en Team Frontoffice. Ook het afhandelen van de 
aanvraag en het beëindigen of muteren van voorzieningen vindt versnipperd plaats. Dit is niet 
efficiënt. Tevens worden medewerkers in de huidige werkwijze niet alleen op hun talenten 
ingezet: klantmanagers zijn ook belast met de uitvoering van administratieve handelingen.  

 De frequentie van het klantcontact van de cluster Sociale Dienstverlening was te laag 
waardoor we te weinig zicht hadden op de klant en daarmee onvoldoende passende 
instrumenten in konden zetten.  

 Sinds de reorganisatie Focus Klant in 2006 huurt de cluster Sociale Dienstverlening 
structureel extra formatie in. Het inzetten van een flexibele schil sluit aan bij de aard van de 
werkzaamheden van de cluster Sociale Dienstverlening. Echter het structurele karakter van 
de externe inhuur laat zien dat een herijking van de vaste formatie noodzakelijk is. 

 
  

                                                      
3
 Zie bijlage 1: Voor een volledig overzicht van de huidige werkzaamheden van de teams. 

 

Team Zorg Team Frontoffice 
  

Clustermanager 

 

Team Kwaliteit 
 

Clustermanager 
secretaresse 

 

Team Werk en Inkomen 
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5.3 Knelpunten bedrijfsvoering  
Het rapport Onderzoek Sociale Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer, Koers bepalen en koers 
behouden  beschreef een aantal knelpunten op het gebied van strategie en beleid, de bedrijfsvoering, 
de uitvoering en cultuur.  
 
De belangrijkste knelpunten: 

 Een logische vertaling van visie en missie naar (operationele) doelstellingen ontbreekt.  

 Van een tweetal teammanagers is de span of control te groot. 

 De functionerings- en beoordelingscyclus wordt slecht uitgevoerd.  

 Spanning op het gebied van rollen en verantwoordelijkheden als het gaat om 
beleidsontwikkeling op strategisch en uitvoeringsniveau.  

 Formats en inhoud van managementrapportages schieten te kort om goed te kunnen sturen.  

 Onvolkomenheden bij automatiseringssystemen worden ad hoc en niet structureel opgelost. 

 Binnen team Kwaliteit zijn de medewerkers onvoldoende in staat om als back up voor elkaar 
te dienen, dit maakt de gemeente kwetsbaar.  

 Er is geen actueel plan voor de administratieve organisatie en interne controle.  
 

Op basis van de aanbevelingen uit dit rapport is het Plan van Aanpak (Basis op Orde) opgesteld en 
zijn in 2012 verbeteracties op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit management en medewerkers 
en structuur, inrichting en verdeling van taken in gang gezet. Hierdoor is veel verbeterd in de 
bedrijfsvoering, middels kwartaalrapportages zijn de gemeenteraad en het college hierover 
geïnformeerd. Door de reorganisatie wordt toegewerkt naar een structureel verbeterde dienstverlening 
en bedrijfsvoering.  
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6. De nieuwe cluster Sociale Dienstverlening 

 

6.1 De nieuwe werkwijze en organisatiestructuur  
De nieuwe organisatiestructuur van de cluster Sociale Dienstverlening gebaseerd op onze nieuwe 
werkwijze en visie op sociale dienstverlening (klantgericht-, integraal-, ontschot- en LEAN werken) 
wordt als volgt verbeeld: 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De nieuwe cluster Sociale Dienstverlening bestaat uit vier uitvoerende teams, een ondersteunend 
team Informatievoorziening en control en een clustermanager. Het Haarlemmermeers Contact Center 
(HCC) is de toegangspoort tot de cluster Sociale Dienstverlening (receptie en telefoon).  
Een deel van de taken van de cluster Sociale Dienstverlening wordt bij clusters binnen de gemeente 
Haarlemmermeer belegd. Als gevolg van deze herschikkingen wordt het huidige team Frontoffice 
opgeheven.  
 
De nieuwe organisatiestructuur bewerkstelligt dat processen niet meer versnipperd door de 
organisatie plaats vinden en dat medewerkers op hun kwaliteit worden ingezet. Door te werken 
volgens de methode van de brede intake komen de meldingen en aanvragen voor voorzieningen via 
één kanaal binnen: het SDV-portaal. Dit portaal (webbased) vervangt alle productgerelateerde 
formulieren die we nu hanteren. Het wordt voor de inwoner dus makkelijker om met ons in contact te 
komen.  
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 Trede 4  t/m 9  
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Bij de nieuwe werkwijze worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

 Wij werken volgens methode van de brede intake, het ‘keukentafelgesprek’ 
De cluster Sociale Dienstverlening wil de inwoners graag meer zelfredzaam laten zijn, de 
inwoners moeten zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Ook zijn verschillende 
uitgangspunten benoemd, zoals ‘Samen verantwoordelijk’ en ‘Inwoners staan centraal’. In lijn 
met onze missie, visie en uitgangspunten gaan we volgens de methode van de brede intake, 
ook wel het keukentafelgesprek (kanteling) genoemd, werken.  
 
Tijdens het keukentafelgesprek vindt een brede intake plaats, de poortmanager  (werktitel) 
voert deze gesprekken. Dat betekent dat verschillende leefdomeinen van de klant aan bod 
komen, zoals wonen, mobiliteit, financiën en de sociale situatie. We werken dus klantgericht in 
plaats van productgericht. Het keukentafelgesprek vindt plaats op basis van een ingepland 
afspraak. Dit kan op het raadhuis zijn maar ook bij de klant thuis. Een mogelijk eindresultaat 
van het keukentafelgesprek is een Plan van Aanpak waar aanvragen voor een of meerdere 
voorzieningen onderdeel van kunnen zijn. 
 
Centraal in dit gesprek staat dus de eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid van de 
inwoner. Dit is erop gericht dat de inwoner zo kort mogelijk afhankelijk is van de 
maatschappelijke ondersteuning. 
 

 Wij kennen onze klanten 
Dit betekent dat wij, in principe, alle nieuwe aanvragers tenminste één keer spreken. 
Daarnaast kan dit betekenen dat wij elke klant die wij langduriger ondersteunen ook nabij 
houden door hem/haar periodiek te bezoeken/contact te leggen. Klanten in trede 0 t/m 3 van 
de participatieladder zien wij ten minste één keer per jaar. Klanten in trede 4 t/m 9 zien wij ten 
minste vier keer per jaar.  
  

 Wij helpen onze klanten in één keer goed. 
Snelle en correcte afhandeling van klantvragen is het uitgangspunt. Er is altijd één 
medewerker die de regie heeft over de klantvraag.  
 

 Wij kijken over de grenzen van de gemeentelijke dienstverlening 
Uit bovenstaande punten volgt dat wij ons bewust zijn dat wij  onze inwoners slechts 
gedeeltelijk kunnen ondersteunen bij het oplossen van de eigen hulpvraag. Wij zijn straks 
verantwoordelijk voor nagenoeg de complete maatschappelijke ondersteuning maar hebben 
de uitvoering bij diverse uitvoeringspartners belegd. De inwoner, onze klant, mag van deze 
fragmentatie van de uitvoering niks merken. Wij streven dan ook naar een ontschotte 
uitvoering waarbij SDV als bewaker van die ontschotte uitvoering opereert. In dat kader 
nemen wij ook deel aan de pilot van het programma sociaal domein, het sociaal team in 
Nieuw-Vennep.  
 

 Wij creëren zo min mogelijk overdrachtsmomenten tussen medewerkers 
In de huidige organisatie zijn we bij onze dienstverlening nog teveel afhankelijk van individuele 
klantmanagers waarbij door de hoeveelheid overdrachtsmomenten de regie op dossiers nog 
weleens wilt ontbreken, met als gevolg dat de dienstverlening naar de klant niet goed is. Dit uit 
zich in het niet halen van termijnen en dergelijke.  

 

 Wij werken op afspraak 
Wij denken dat wij de beste dienstverlening kunnen bieden als wij ons goed kunnen 
voorbereiden op een klantcontact. De klant kan voor simpele vragen (statusvragen of 
informatieve vragen) altijd telefonisch (HCC) of via het web (contactformulier) terecht. 
Eventueel worden terugbelafspraken gemaakt. Daarnaast kan de klant voor waardevragen of 
ondersteuningsvragen middels één universeel online-formulier voor alle voorzieningen een 
afspraak maken met een medewerker. Direct telefonisch contact met de cluster Sociale 
Dienstverlening of doorverbonden worden is niet meer mogelijk. Afspraken kunnen afhankelijk 
van zorgvraag bij de klant thuis of in een spreekkamer van de gemeente worden gehouden. 
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De zeven primaire werkprocessen van de cluster Sociale Dienstverlening vinden als volgt hun beslag 
in de nieuwe organisatiestructuur.  

- Melding en poortmanager: team Participatie & Zorg/Werk.  
- Afhandelen aanvraag (administratief): team Klantbeheer.  
- Beëindigen of muteren voorziening: team Klantbeheer. 
- Begeleiding: team Participatie & Zorg/Werk.  
- Terugvordering: team Rechtmatigheid. 
- Verhaal. team Rechtmatigheid. 
- Fraude: team Rechtmatigheid. 

 
De poortmanagers (werktitel) uit het team Participatie & Zorg/Werk vormen de basis voor de nieuwe 
cluster Sociale Dienstverlening. Zij voeren de keukentafel gesprekken. De poortmanager is 
verantwoordelijk voor de integrale aanpak van de ondersteuningsvraag van de inwoner. Zij hebben de 
bevoegdheid om met de inwoner(s) of het gezin afspraken te maken over het juiste hulpaanbod. Waar 
nodig indiceren ze. Uitgangspunt is dat de bewoner zelf de regie behoudt en dat professionele hulp 
zoveel mogelijk aanvullend is op de hulp en ondersteuning uit het eigen netwerk.  
 
De poortmanagers en klantmanagers hebben tenminste de volgende competenties en taken: 

1. Gespreksvaardigheden: 
- Gesprek aangaan en vertrouwen opbouwen.  
- Luisteren: gericht op analyseren van de problemen die cliënt ervaart.  
- Vraagverheldering: om te beginnen voor inwoners zelf, middels het hanteren van een brede 

blik het signaleren van problemen op de diverse leefgebieden (opgroeien, onderwijs, vrije tijd, 
sociale contacten, gezondheid, veiligheid, mobiliteit, relaties, zingeving, wonen, werken, 
inkomen).  

- Vaststellen ernst en risico van de probleem van de cliënt. 
2. Activeren en versterken eigen kracht van de bewoner in zijn sociale omgeving; mede actief 

oplossen van vraagstukken in de sociale omgeving van de cliënt. 
3. Versterken van draagkracht van de cliënt, verminderen van draaglast.  
4. Benutten van expertise bij specialistische/tweedelijnsinstanties ten behoeve van een 

effectieve werkwijze. 
5. Maken van 1 plan voor 1 cliënt of kind/gezin: brugfunctie naar andere aanbieders van 

voorzieningen.  
6. Zorg coördineren, regie voeren over een opgesteld plan van aanpak. 
7. Kostenbewustzijn: de poortmanager is kostenbewust en kan vanuit die competentie inschatten 

op welke manier ondersteuning het best kan worden ingezet.  
 

Centraal staat dus de eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid van de inwoner. Wenselijk is dat de 
inwoner zo kort mogelijk afhankelijk is van de maatschappelijke ondersteuning. In dat kader is 
inmiddels ook gestart met de pilot Sociaal team. SDV neemt met 4 klantmanagers deel aan deze pilot.  
 
Bij het Sociaal team werken generalisten met een brede expertise en ervaring, met daarbij 
specialistische kennis op een bepaald domein (bijvoorbeeld werk en inkomen, schuldhulpverlening, 
WMO of  het werken met mensen met een verstandelijke beperking). De generalisten zijn afkomstig 
van de gemeente of van organisaties als MEE of Meerwaarde. De generalist is getraind om binnen de 
context van het gezin/ het huishouden het proces van vraagverheldering naar zorgarrangement in alle 
fasen te begeleiden.  De generalist ondersteunt de vragensteller/ het gezin om de vragen, wensen, 
doelen en oplossingsrichtingen voor alle leefdomeinen in samenhang te onderzoeken.   
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6.2 Werkzaamheden binnen de nieuwe teams  
 
Team Participatie & Werk 
Poortmanagers binnen het team Participatie & Werk behandelen meldingen van nieuwe klanten en 
complexe (multi problem) meldingen van bestaande klanten op basis van de brede intake gesprekken 
met deze klanten.  
Ook de begeleiding van klanten die zijn ingedeeld op de tredes 4 t/m 9 van de participatieladder vindt 
plaats in team Participatie & Werk, dit wordt uitgevoerd door klantmanagers. Zij zijn ook 
verantwoordelijk voor het beheer van trajecten en het behandelen van meldingen/signalen van 
bestaande klanten.  
 
Team Participatie & Zorg 
Poortmanagers binnen het team Participatie & Zorg behandelen meldingen van nieuwe klanten en 
complexe (multi problem) meldingen van bestaande klanten op basis van de brede intake gesprekken 
met deze klanten. Ook de begeleiding van klanten die zijn ingedeeld op de tredes 0 t/m 3 van de 
participatieladder vindt plaats in team Participatie & Zorg, dit wordt uitgevoerd door klantmanagers. Zij 
zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van trajecten en het behandelen van meldingen/signalen 
van bestaande klanten.  
 
De beleidsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers worden gepositioneerd in de uitvoerende teams. 
Beleidsadviseurs richten zich meer op regievoering op integrale uitvoeringsvraagstukken en 
ondersteunen daarbij de teammanagers. Om deze rol goed uit te kunnen voeren is het nodig dat zij in 
de teams plaats nemen. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsmedewerkers. Zij ondersteunen de 
medewerkers op instructieniveau bij beleidswijzigingen en opleidingen. De kwaliteitsmedewerker 
vormt een duo met de beleidsadviseur.   
 
Er is één beleidsadviseur die werkt voor zowel team Participatie & Werk als team Participatie & Zorg. 
Deze zelfde constructie geldt voor de kwaliteitsmedewerker. Dit ten behoeve van de uniforme en 
integrale werkwijze.  
 
Team Klantbeheer  
Het team Klantbeheer kan gezien worden als de backoffice van de cluster Sociale Dienstverlening. In 
het team zijn medewerkers belast met taken op het gebied van inkomensbeheer (waaronder de 
uitkeringsadministratie) en de administratieve afhandeling van aanvragen. De klantmanagers 
klantbeheer zijn belast met behandeling van eenvoudige verlengingsaanvragen, eenvoudige 
vervolgaanvragen of eenvoudige beëindigingen en mutaties van bestaande klanten. Ook zijn zij 
verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling hiervan.  
 
Team Rechtmatigheid  
Het team Rechtmatigheid kan ook gezien worden als de backoffice van de cluster Sociale 
Dienstverlening. De werkzaamheden in dit team richten zich meer op taakgebieden als BBZ, 
terugvordering en verhaal, fraude preventie en sociale recherche en de administratieve afhandeling 
hiervan.  
 
Ook voor de teams Klantbeheer en Rechtmatigheid geldt hetzelfde als voor de teams Participatie & 
Werk/Zorg: één beleidsadviseur en één kwaliteitsmedewerker die werken voor zowel teams 
Klantbeheer en Rechtmatigheid. Dit ten behoeve van de uniforme en integrale werkwijze.  
 
Team Informatievoorziening en Control 
Het team Informatievoorziening en Control bestaat uit hoogwaardige professionals en is 
ondersteunend aan de cluster Sociale Dienstverlening. In het team Informatievoorziening en Control 
zijn medewerkers belast met het uitvoeren van taken op het gebied van procescontrol (het toetsen van 
de kwaliteit en beheersbaarheid van het primaire proces), informatievoorziening, functioneel 
applicatiebeheer, contractbeheer, financiële kwaliteitsbewaking.  
 
Het subteam leerplicht/RMC wordt ongewijzigd ten opzichte van de oude situatie naar de nieuwe 
organisatie overgeheveld. Totdat er meer duidelijkheid is aangaande de transitie rondom jeugdhulp 
vanuit de ontwikkelingen in het Sociaal Domein valt team Leerplicht onder de verantwoordelijkheid van 
de teammanager van het team Informatievoorziening en control.  
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In de nieuwe organisatiestructuur wordt de coördinatie van de inhoudelijke werkzaamheden en 
coaching van medewerkers belegd bij seniors, als meewerkend voorman om gevoel te houden met de 
dagelijks praktijk. Dit ter verlichting van de span of control van de teammanagers. Dit zorgt ervoor dat 
de teammanagers meer ruimte hebben om te sturen op visie, missie en meer directe aandacht kunnen 
hebben voor medewerkers.  
 
Bedrijfsvoeringsinstrumenten: 
Interne controle plan (IC-plan) 
Middels een intensief traject is een interne controle plan opgesteld.  Doelstelling van dit plan is om 
iedere medewerker van de cluster Sociale Dienstverlening in staat te stellen vroegtijdig “in control” te 
zijn. Met het “in control” zijn van ons cluster kunnen financiële, juridische en politieke risico’s worden 
beperkt.  De administratieve ondersteuning richt zich vooral op de kwaliteit van de medewerkers, de 
eenduidige informatieverwerking en de nieuwe werkprocessen. Voor het interne controle plan vormt 
de risicoanalyse de basis. De grootste risico's voor de uitvoering van de sociale dienstverlening zijn in 
kaart gebracht en we zijn door het opstellen en naleven van een kwaliteitsplan interne controle beter 
in staat de risico's te beheersen en hierop te sturen. 
 
Informatieplan  
Een logische vertaling van visie en missie naar (operationele) doelstellingen, formats en inhoud van 
managementrapportages zijn nodig om goed te kunnen sturen.  
 
Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van verschillende gremia: 
bestuurlijk portefeuillehouder, directie, management, aanpalende clusters en medewerkers. Deze 
behoeften vinden hun vertaling in verschillende producten van het informatieplan, zoals het 
clusterdashboard en teamdashboards. Tevens zijn de visie en de missie van de cluster Sociale 
Dienstverlening bij de herziening van programma 4 en 5 in het najaar van 2012 vertaald naar 
indicatoren in de P&C-cyclus. Hierna is ook een vertaalslag gemaakt in het clusterwerkplan en de 
maraps.  
 

6.3 Nieuwe aansturing van de cluster Sociale Dienstverlening   
Het uitgangspunt is om binnen de nieuwe cluster Sociale Dienstverlening vanuit de opgestelde missie 
en visie te sturen. Deze worden door vertaald in de programmabegroting, het clusterwerkplan en op 
medewerkersniveau in de fubo-cyclus. Dit maakt dat aan de voorkant scherpe keuzes worden 
gemaakt en focus wordt aangebracht; naar medewerkers leidt dit tot een helder beeld over de 
verwachte prestaties en houding en gedrag.  
 
Het management heeft een resultaatgerichte stijl van leidinggeven waarbij heldere kaders worden 
geschetst en vervolgens ruimte aan de professional wordt geboden om aan deze kaders invulling te 
geven. De resultaten richten zich op zowel kwaliteit als kwantiteit. Het management richt zich op een 
coachende manier op het faciliteren van de medewerkers zodat deze optimaal kunnen presteren. 
 
Randvoorwaarde is dat het management voldoende aandacht kan bieden aan de individuele 
medewerkers en de gestelde prioriteiten. 
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7. Cultuur, houding en gedrag 

Naast de aanpassing in de organisatiestructuur, werkwijze en aansturing hebben wij de overtuiging 
dat dit pas gaat werken op het moment dat dit vanuit een bepaalde cultuur gebeurt met daarbij 
passende houding en gedrag. Je kunt de structuur aanpassen maar uiteindelijk staat of valt het met 
de medewerkers die het moeten uitvoeren. 
 
Hieronder wordt de huidige cultuur beschreven, de knelpunten daarbij en welke cultuur positief 
versterkend gaat werken in de nieuwe structuur en past bij de nieuwe visie op Sociale Dienstverlening. 

 
7.1 Knelpunten cultuur, houding en gedrag 
Het volgende beeld is te schetsen over de huidige cultuur, houding en gedrag. 
Vanuit passie en vakmanschap geeft iedere medewerker zijn eigen invulling aan zijn functie, daarbij 
wordt sterk solistisch gehandeld. Dit maakt dat onvoldoende integraal naar zaken wordt gekeken en 
dat onvoldoende van de reeds aanwezige kennis en ervaring van collega’s gebruik wordt gemaakt. De 
grondhouding is echter wel degelijk collegiaal. In het algemeen ligt de nadruk op snel en ad-hoc 
handelen in plaats van de rust nemen om zaken te analyseren en vervolgens structureel te verbeteren 
of op te lossen. Er is meer focus nodig van zowel management als medewerkers. Er heerst een sfeer 
van alles is belangrijk en alles moet. Daarentegen zien we ook een patroon waarin managers stevig 
sturen en medewerkers enigszins afwachtend gedrag laten zien. In de turbulente tijden en onder druk 
versterkt dit patroon. De oorzaak van problemen wordt dikwijls buiten zichzelf gelegd en de eigen 
verantwoordelijkheid ondermijnt. Waarbij we een gedagslijn zien om blijvend op te zoek te gaan naar 
antwoorden voordat er gestart wordt.  Er is sprake van een eilandjes cultuur ‘wij-zij’ denken. Afstand 
en verschillen in cultuur tussen teams, soms binnen teams en tussen management en medewerkers. 
In het verleden is onvoldoende feedback gegeven op houding en gedrag van medewerkers en zijn 
medewerkers bijna niet aangesproken op onvoldoende presteren. Hierdoor zijn taaie patronen 
ontstaan die lastig zijn te doorbreken.  
 

7.2 Naar een nieuwe cultuur, houding en gedrag  
De focus ligt binnen de reorganisatie op het ontwerpen en implementeren van clusterbrede 
werkwijzen, processen en systemen. Het veranderen van houding, cultuur en gedrag is één op één 
gekoppeld aan de nieuwe organisatiestructuur en werkwijzen. Echter, per 1 september 2013 zal de 
gewenste cultuur niet in een keer bereikt zijn. Ten eerste vergt dit intensieve training waarbij er 
aandacht zal zijn voor houding en gedrag en gespreksvaardigheden. Vervolgens worden er heldere 
planningsafspraken gemaakt op het gebied van competenties. De medewerker krijgt daar feedback op 
door de direct leidinggevende en de collega’s. De gewenste houding en gedrag komen consequent 
terug in de functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
 
In de nieuwe cultuur zijn de professionals gericht op samenwerking, een integrale blik op zaken en 
eigen verantwoordelijkheid nemen. Qua houding verwachten wij dat de medewerkers continue gericht 
zijn op verbeteringen. Daarnaast is het van essentieel belang dat ze elkaar aanspreken op gemaakte 
afspraken, verwachte prestaties en houding en gedrag. Dit alles gaat positief versterkend werken in de 
nieuwe structuur en past bij de nieuwe visie op Sociale Dienstverlening.  
 
Vanuit een organisatie in crisis willen we transformeren naar een organisatie waarin leren, feedback 
geven en intervisie centraal staan en als vanzelfsprekend wordt ervaren. In het nog op te stellen 
opleidingsplan in het kader van de reorganisatie zal de nodige aandacht worden besteed aan het 
ontwikkelen van deze competenties bij  medewerkers. De ontwikkeling van medewerkers op 
individueel niveau is maatwerk en krijgt extra aandacht in de Fubo/POP-cyclus. 
 
Een eerste stap richting het ontschotten en op samenwerking gericht werken binnen de cluster Sociale 
Dienstverlening wordt genomen door de verhuizing van het team Werk en Inkomen van het UWV naar 
het Raadhuis in de zomer van 2013. Hierdoor is de gehele cluster Sociale Dienstverlening fysiek bij 
elkaar gehuisvest in één gebouw. Tevens wordt het flexwerken ingevoerd. Flexwerken maakt dat je 
steeds in wisselende samenstelling op een kamer zit en daarmee met meerdere collega’s in contact 
bent. Het biedt tevens ruimte aan de professional om zijn tijd en aandacht effectief in te zetten en 
daarbij keuzes te maken tussen werken op kantoor, thuis of op afspraak bij de klant.  
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8. Formatieplan 

8.1 Inleiding 
De nieuwe werkwijze en organisatiestructuur van het nieuwe cluster Sociale Dienstverlening, zoals 
beschreven in hoofdstuk zes, is vertaald naar een benodigde formatiesterkte per team en functie. Ook 
is inzichtelijk gemaakt welke gevolgen dit heeft voor de bestaande functies. 
 
Voor nieuwe functies zijn rolbeschrijvingen gemaakt. Deze rolbeschrijvingen zijn, conform de door de 
gemeente gehanteerde HAY methode voor functietypering en -waardering, door HRM-specialisten 
gekoppeld aan een functiefamilie en een specifieke generieke functietypering. In bijlage 2 is een 
overzicht opgenomen van alle voorkomende functies en bijbehorende generieke functietyperingen in 
de huidige- en de nieuwe organisatie. Ook de bijbehorende schaalindelingen zijn opgenomen in dit 
overzicht. 
 
De huidige vaste formatie SDV is de afgelopen jaren consequent aangevuld door externe inhuur. 
Middels dit nieuwe formatieplan komen we tot een nieuwe evenwichtige formatie die passend is bij de 
ambities vanuit het sociaal domein en tevens de knelpunten uit het verleden structureel oplost.  
 
Dit heeft in essentie tot gevolg dat de span of control voor teammanagers past bij hun taken en 
verantwoordelijkheden, capaciteit voor het klantcontact toeneemt (brede intake, meer gesprekken 
thuis bij de klant en frequenter contact), en de benodigde kwaliteit structureel geborgd wordt 
(procescontrol en informatievoorziening).  

 
8.2 Managementsterkte 
Binnen de gemeente Haarlemmermeer werken we volgens de sturingsfilosofie van integraal 
management. De ‘span of control’ van de teammanagers is in de nieuwe organisatiestructuur 
evenwichtiger verdeeld over de teams dan in de oude situatie. Wij spreken overigens liever van ‘span 
of attention’ omdat dit beter past bij onze HRM-organisatievisie en van wat verwacht wordt van de 
managers. Er zijn geen standaard richtlijnen om de maximale span of attention van een manager te 
bepalen. Wel zijn er ervaringscijfers. In de Personeelsmonitor 2011 van het A+O fonds Gemeenten 
wordt aangegeven dat gemeenten in 2011 gemiddeld per 100 medewerkers 6,9 leidinggevenden 
hadden.  
 
In de nieuwe opzet van de cluster wordt uitgegaan van één clustermanager en vijf teammanagers. De 
teammanagers worden ondersteund in hun coördinerende taken door een aantal senior medewerkers. 
Het takenpakket van deze medewerkers bestaat voor ca. 40% uit reguliere taken en voor ca. 60% uit 
coördinerende taken op het primaire proces. Zij hebben geen hiërarchische bevoegdheden.  
Opgemerkt wordt dat de formatie van het team Informatievoorziening en control lager ligt dan bij de 
andere teams. Bij deze teammanager zijn echter cluster brede coördinerende taken neergelegd onder 
andere ten aan zien van de P&C-cyclus.  

 
8.3 Formatieopbouw (vaste formatie en flexibele schil)  
Flexibiliteit wordt steeds belangrijker voor gemeenten. Niet alleen om de bezetting te laten 
meebewegen met fluctuaties van het werkaanbod, maar ook om zeer specialistische taken uit te 
voeren die maar voor een korte periode benodigd zijn. Gemeenten bouwen hun formatiesterkte steeds 
vaker op uit een vaste en flexibele formatieschil. 
 
Voor de nieuwe organisatie van het cluster SDV wordt ook geadviseerd om te werken met een vaste 
en flexibele formatieschil om op deze wijze optimaal te kunnen inspelen op de toekomstige 
ontwikkelingen. Het uitgangspunt is dat de formatie klopt bij de missie, doelen en taken van de cluster 
Sociale Dienstverlening.  
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8.4 Berekening formatiesterkte 
De totale (nieuwe) formatie vloeit voort uit de taken die de cluster uitvoert, de wijze waarop die 
uitgevoerd worden en de werkomvang van deze taken.  
 
Alle taken die de cluster uitvoert zijn bekend. Van al deze taken is een grote groep (processen) via de 
LEAN methodiek beschreven. Van deze beschreven processen is per taak c.q. processtap een 
tijdsbesteding en doorlooptijd bekend.  
 
Als uitgangspunt is de werkomvang (het aantal aanvragen, dossiers, enzovoort) van 2012 genomen. 
Verder is voor de berekening van de formatie de gebruikelijke norm voor 1 fte gehanteerd. Namelijk:   
1 fte = 1365 uur netto inzetbaar. 
 
De werkwijze volgens de LEAN-methode is voor de cluster en de medewerkers van de Sociale 
Dienstverlening nieuw, evenals de werkmethode van de brede intake. Ook bij andere gemeenten is 
deze werkwijze nog in ontwikkeling of maar deels doorgevoerd. De nieuwe werkwijze en daarbij 
geformuleerde normtijden worden dan ook nadrukkelijk bij de evaluatie van dit reorganisatieplan 
betrokken.  
 

8.5 Nieuwe functies 
Om invulling te geven aan de nieuwe visie op Sociale Dienstverlening is een nieuwe functie gecreëerd 
bij de teams Participatie & Werk/ Zorg: de poortmanager (werktitel) die de brede intake gesprekken 
voert.   
Bij voorkeur zijn de poortmanagers breed opgeleide generalisten met stevige kennis van het sociaal 
domein. Op dit moment kennen we dit type professional nog niet. Daarom kiezen we nu voor 
professionals met het T-profiel. Dat betekent dat ze generalistisch zijn opgeleid maar ook inhoudelijke 
deelkennis hebben.  
 
Om de bedrijfsvoering structureel op orde te houden is een kwaliteitsborging noodzakelijk. Middels het 
invoeren van nieuwe functies als: coördinator procescontrol, medewerker procescontrol en 
medewerker informatievoorziening, wordt dit bewerkstelligd.  
 
Ook nieuw in de organisatiestructuur zijn de senioren. De coördinatie van de inhoudelijke 
werkzaamheden en coaching van medewerkers wordt bij hen belegd. Dit zorgt ervoor dat de 
teammanagers meer ruimte hebben om te sturen op visie, missie en bedrijfsvoering en meer directe 
aandacht kunnen hebben voor medewerkers.  
 
Deze nieuwe functies komen terug in de Was-Wordt lijst op functieniveau.  
 

8.6 Uitkomst formatieberekening 
Voor het realiseren van de nieuwe missie en visie en de voorbereiding op de decentralisaties in en 
transformatie van het sociale domein, wordt de basisformatie verhoogd met 2,8 fte en komt daarmee 
op 79,2 fte. In de nieuwe organisatie is de bedrijfsvoering verbeterd neergezet in onder andere nieuwe 
functies voor informatievoorziening en interne controle. Tevens is een versteviging van de aansturing 
en coaching gerealiseerd door een extra teammanager en de inzet van senioren. De formatie is voor 
deze taken met 7,9 fte uitgebreid. De taken van de Front Office zijn vervallen of anders ingebed. Dit 
betekent een vermindering van de formatie van 5,1 fte.  
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Vaste formatie 
 Basis formatie  

FTE 

Oude toegekende formatie  73,75 

AF: neutrale mutatie dec. -0,21 

BIJ: bekostiging uit materieel budget 2,88 

Beschikbare formatie SDV 76,42 

  Vervallen taken Front Office: -5,10 

  

  Uitbreiding basisformatie (7,88 fte): 
    span of control uitbreiding Management 1,00 

   coördinatie en coaching 2,40 

   borging kwaliteit van de processen 4,48 

  
Nieuwe basis formatie SDV 79,20 

  Mutatie basis formatie SDV 2,78 

 
 
Flexibele schil  
Naast het uitbreiden van de vaste formatie is de inzet van een flexibele schil van essentieel belang om 
de volgende redenen: 

 Het uitvoeren van de nieuwe werkwijze waarin de brede intake gesprekken de kern vormen; 

 De inzet van tijdelijk benodigde expertise; 

 De conjuctuurgevoeligheid van werkzaamheden, bijvoorbeeld budgetadviesgesprekken en 
toename van aanvragen voor uitkeringen; 

 Werkzaamheden waarop binnen afzienbare tijd nog beleidskeuzes te maken zijn; 

 Onduidelijkheden over de contouren van de transformatie van het sociaal domein in de 
gemeente Haarlemmermeer; 

 De mogelijke effecten van de invoering van de nieuwe werkwijze.  
 
Dit resulteert in een flexibele schil van 18,3 fte. Door te werken met een flexibele schil wordt ad hoc 
inhuur van personeel voorkomen. 
 
Belangrijk om te melden is dat indien reeds voorgenomen wet- en regelgeving op landelijk niveau (op 
basis waarvan onder andere de formatieberekeningen zijn gedaan) wordt herzien dat dit effect kan 
hebben op de omvang van de flexibele schil.   
 
Van de basis formatie van de cluster Sociale Dienstverlening worden vervolgens 2,50 FTE aan taken 
overgeheveld naar de cluster KCC. In totaal resulteert dit in een formatieomvang inclusief flexibele 
schil van de nieuwe cluster Sociale Dienstverlening van 95,00 fte. 
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 Nieuwe werkwijze SDV 

Basis formatie SDV 79,20 

Taken call centre naar KCC -2,50 

  Flexibele schil 18,30 

  Totale personele inzet SDV 95,00 

 
Naast deze formatie zetten wij in op werk als belangrijkste middel tot participatie. Hier zetten wij op in 
door middel van het werkgeversservicepunt (WSP) en Werkstroom. Beide projecten hebben een 
inverdieneffect op het I-deel en worden deels bekostigd vanuit het participatiebudget. De dekking van 
de kosten voor het WSP worden betrokken bij de uitwerking van de participatienota in het kader van 
de nieuwe participatiewet. 
 
De totaal benodigde formatiesterkte van het nieuwe cluster Sociale Dienstverlening is als volgt 
verdeeld over de teams:   
 
 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Team Participatie & Werk 
17,50 FTE 

  
 

Team Klantbeheer 

20,00 FTE 

Team Informatievoorziening 
en Control 
9,13 FTE  

 

Clustermanager 
Secretaresse 

2,0 FTE 

 

Brede intake door de poortmanager 

Team Participatie & Zorg 
21,00 FTE 

 

Leerplicht 
8,37 FTE 

Team Rechtmatigheid 

17,00 FTE 
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8.7 Toelichting Was-Wordt lijst op functieniveau 
De generieke functie was-wordt lijst (bijlage 2) maakt een vergelijk tussen de huidige en de nieuwe 
situatie. Dit geldt zowel om functieniveau als per team.   
 
Uit de Was-Wordt lijst op functieniveau wordt duidelijk welke functies vervallen, ongewijzigd zijn of 
nieuw zijn. Voor de functies die ongewijzigd zijn geldt het principe ‘mens volgt werk’.   
 
Bij het team Werk & Inkomen en het team Zorg vervalt de functie van Medewerker Dienstverlening 2. 
In de nieuwe organisatie is echter, door de invoering van de nieuwe functie van Poortmanager Zorg 
en Werk, meer formatie benodigd op hetzelfde functieniveau (zie bijlage 2).  
 
Daarnaast vervalt bij het team Werk & Inkomen de functie van Medewerker Dienstverlening 3 
(Medewerker Uitkeringsadministratie). In de nieuwe organisatie wordt dit uitgevoerd op het 
functieniveau van Medewerker Dienstverlening 4.  
 
Ook bij team Zorg vervalt de functie van Medewerker Dienstverlening 3.  
 
Bijna alle functies van het team Kwaliteit vervallen doordat ze in de nieuwe organisatie anders worden 
ingevuld. Taken zijn deels naar de teams overgeheveld of samengevoegd met andere of nieuwe 
taken. Alle taken zijn door HRM vervolgens gekoppeld aan een generieke functietypering. Daarnaast 
zijn een aantal functies die informeel werden ingevuld, geformaliseerd in de nieuwe organisatie.  
 
Door de opheffing van het team Frontoffice vervallen alle functies binnen dit team. Ook voor deze 
medewerkers wordt gezocht naar mogelijkheden van doorplaatsing in een geschikte dan wel 
passende functie. 
 
Bij doorplaatsing, zoals hiervoor aangegeven bij de verschillende teams, in een lager ingeschaalde 
functie geldt het volgende: indien een medewerker een passende/geschikte functie aanvaardt binnen 
de gemeente, met een lager salaris, dan behoudt men het oorspronkelijke salaris en -perspectief 
(periodieken). 
 
In bijlage 2 wordt op generiek functieniveau de feitelijke formatieve bezetting per 1 april 2013 
aangegeven versus de nieuw benodigde basis formatie.  
Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat een deel van de functies in dezelfde omvang 
terugkomt. De toename in benodigde formatie bij de functie Medewerker Dienstverlening 2 wordt 
veroorzaakt door de invoering van nieuwe functie van Poortmanager. De reductie van formatie bij de 
functie Medeweker Dienstverlening 3 wordt grotendeels veroorzaakt door de opheffing van het team 
Frontoffice. De toename bij de functie Medewerker Dienstverlening 4 wordt veroorzaakt door de 
nieuwe functie klantmanager Beheer & Rechtmatigheid Zorg/Inkomen. 
 
Het is de verwachting dat vrijwel de meeste medewerkers waarvan de functie vervalt, doorgeplaatst 
kunnen  worden naar een andere functie. Eventueel met behulp van bij- of herscholing, training, 
coaching etc.  

 

8.8 Rechtspositionele gevolgen medewerkers  
Op deze reorganisatie is het ‘Sociaal statuut 1999 UWO-II” van de gemeente Haarlemmermeer van 
toepassing omdat het een reorganisatie betreft met personele gevolgen. Het Sociaal statuut voorziet 
o.a. in de procedure met betrekking tot het opheffen van functies, volgorde bij het invullen van de 
beschikbare formatie en het vaststellen van boventalligheid. 
 
Er is een plaatsingsplan opgesteld met: 

 Samenvatting belangrijkste uitgangspunten rechtspositionele regelingen; 

 Stappenplan plaatsingsproces; 

 Planning plaatsingsproces. 
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9. Financie n 

9.1 Loonkosten 
De afgelopen jaren is sprake geweest van ad hoc inhuur, waarvoor incidentele budgetten beschikbaar 
zijn gesteld via de voorjaars- en de najaarsrapportage. Daarnaast werd de personele inzet voor re-
integratiewerkzaamheden bekostigd uit het participatiebudget. Deze inkomsten vanuit het rijk dalen de 
komende jaren drastisch. Naar de toekomst toe moeten ad hoc aanvragen voor extra personele inzet 
voorkomen worden. Deze wijze van managen heeft namelijk niet geleid tot de gewenste kwaliteit. 

 
Met de reorganisatie op 1 juli 2013 realiseren we een goede balans tussen de vaste formatie en de 
flexibele schil. Een flexibele schil is goedkoper dan inhuur. De totale kosten voor de personele 
capaciteit komen € 0,23 mln. lager uit dan het werkelijke kostenniveau van de afgelopen jaren. Voor 
de uitbreiding van de basis formatie is € 0,27 mln. benodigd en voor de flexibele schil is € 0,88 mln. 
benodigd. In totaal is structureel €1,15 mln. in de begroting nodig.  Dit bedrag wordt tot 2015 deels 
gedekt door inverdieneffecten op het I-deel in de algemene uitkering van € 0,5 mln. Dit resulteert in 
een aanvraag van € 0,65 mln. tot 2015. Deze financiële gevolgen worden betrokken bij de 
voorjaarsrapportage 2013.   
 

 Huidige situatie Nieuwe werkwijze 

SDV 

Mutatie 

      

Basis formatie SDV 76,42 4.751.000 79,20 5.024.000   273.000 

Taken call centre naar KCC   -2,50 -140.000 - 140.000 

      

Inhuur (o.b.v. 2012 en excl. 

specifieke projecten) 

21,79 1.237.000    

Flexibele schil   18,30 876.000 - 361.000 

      

Totale personele inzet SDV 98,21 5.988.000 95,00 5.760.000 - 228.000 

 

 

Toelichting inverdieneffect inkomensdeel in de algemene uitkering 

De systematiek die het rijk hanteert bij het bepalen van de verdeelsleutel voor het I-deel is afhankelijk 
van de landelijke ontwikkelingen en bevolkingsopbouw van de gemeente.  
 
Door in te zetten op de re-integratie van de bijstandsgerechtigden wordt het aantal uitkeringen 

beperkt. Als de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de Haarlemmermeer gunstiger is 

dan de landelijke ingeschatte ontwikkeling heeft dit een positief resultaat op het door het Rijk 

uitgekeerde I-deel. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin een aanzienlijke aanspraak is 

gedaan op de algemene middelen.  

 

Na 2015 is de Participatiewet van toepassing. Afhankelijk van de verdeelsleutel vanuit het rijk is pas 

later vast te stellen of de verbeterde arbeidstoeleiding nog steeds tot financiële voordelen voor de 

gemeente leidt. Voorshands gaan wij hier veiligheidshalve niet vanuit.   

 

9.2 Minder uitgaven 
Door de extra inzet op terugleiden naar regulier werk wordt minder beroep gedaan op de WWB. 
Tevens is de verwachting dat door extra inzet op bevorderen van eigen kracht, regie en 
verantwoordelijkheid minder beroep zal worden gedaan op voorzieningen van gemeente 
Haarlemmermeer en het aantal (herhaal- of nieuwe) aanvragen van bestaande klanten zal afnemen.  
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10. Besluitvorming, communicatie en planning 

10.1 Besluitvormingstraject 
De veranderopdracht aan de cluster Sociale Dienstverlening is als volgt vastgesteld door de 
verantwoordelijke directeuren en portefeuillehouder. 
 
“De onevenwichtige verdeling van de span of control, de onvolkomenheden en de inefficiënties in de 
huidige werkwijzen moeten worden aangepakt. Ook is op het gebied van houding en gedrag van 
medewerkers een professionaliseringsslag nodig. Tot slot maken de veranderingen die vanuit het 
sociaal domein op ons af komen dat we het cluster Sociale Dienstverlening moeten hervormen. Dit 
betekent dus dat zowel een structuur- als een cultuurverandering plaats moet vinden.”   
 
De reorganisatie wordt tot stand gebracht met onderstaand moment van formele besluitvorming: 
 

 Besluit tot (voornemen tot) reorganisatie op basis van het reorganisatieplan (inclusief was-
wordt lijst op functieniveau) door B&W. Dit besluit wordt op grond van artikel 25 van de WOR 
ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd.  

 
De clustermanager wordt door B&W gemandateerd om het plaatsingsplan (was-wordt lijst op 
medewerkersniveau) vast te stellen.  
 
De planning voor het formele besluitvormingstraject ziet er als volgt uit: 

 

Gremium Datum 

Reorganisatiebesluit in directie gemeente Haarlemmermeer 18 april 

Reorganisatiebesluit in het College van burgemeester en wethouders 

gemeente Haarlemmermeer 

21 mei  

Raad, besluitvorming voorjaarsrapportage  13 juni 

 

10.2 Directe medezeggenschap 
Bij het ontwerp en doordenken van het nieuwe organisatieconcept is aan de voorkant en bij alle 
tussenstappen zoveel mogelijk met de direct betrokkenen gespard, zijn ze betrokken bij de besluiten 
en zijn ze geïnformeerd. Dit betekent dat bij de allereerste discussies over missie en visie dit in 
gezamenlijkheid is gegaan met de cluster MEO en Programma Sociaal Domein. Vervolgens hebben 
we onderweg continue overleg gehad met de clusters HCC en Dienstverlening. Belangrijke stappen 
zijn besproken in het afstemmingsoverleg Sociaal Domein. 
 
Binnen de cluster zijn de medewerkers bij iedere stap betrokken. Eerst middels (o.a. bijeenkomsten) 
informeren over de gekozen koers voor wat betreft missie, visie en grof ontwerp van de 
organisatiestructuur en werkwijze. 
Dit gebeurde clusterbreed en in de teams. Input en aandachtspunten zijn daarvan meegenomen. 
Vervolgens is een zeer intensief traject ingezet en heeft een afvaardiging van de medewerkers aan de 
hand van de zeven primaire processen de houtskoolschets en de werkwijze doorleefd. Dit heeft 
geresulteerd in een advies aan het MT over verfijning van de houtskoolschets en werkwijze. Dit werd 
gevolgd door wederom een intensieve betrokkenheid van een groep medewerkers om de werkwijze 
verder uit te denken en randvoorwaarden te formuleren.  
 
Het management heeft de koers, het WAT, bepaalt en de medewerkers hebben vervolgens als 
professionals de ruimte gekregen om aan te geven HOE dat dan het beste in de praktijk geregeld kan 
worden. 
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10.3 OR 
De Ondernemingsraad is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen de cluster 
SDV, zelfs al voordat sprake was van een reorganisatie. 
De OR kreeg alle informatie zodra die beschikbaar was: missie, visie, houtskoolschets, planning etc. 
De OR was aanwezig bij de reguliere clusterbijeenkomsten. De OR was aanwezig bij het teamoverleg 
met de Frontoffice ten tijde van de mededeling dat dit team wordt opgeheven. 
De clustermanager heeft regulier overleg gevoerd met de voorzitter van de OR en leden van de OO-
commissie. Tevens is regelmatig overleg samen met HRM ter inschatting van welke zaken nodig zijn 
om de medewerkers optimaal te informeren en te ondersteunen, in combinatie met vooruitkijken naar 
het plaatsingsproces en de eventuele personele gevolgen. Tot slot wordt dit reorganisatieplan op 
grond van artikel 25 van de WOR ter advisering voorgelegd aan de OR. 

 

10.4 Communicatie 
Er is een communicatieplan opgesteld om intern draagvlak en begrip te creëren voor de reorganisatie 
bij de cluster Sociale Dienstverlening en een informatieachterstand weg te werken en te voorkomen bij 
de interne doelgroepen. De communicatiedoelstelling verschilt per doelgroep. De volgende 
doelgroepen worden onderscheiden: medewerkers van de cluster Sociale Dienstverlening, 
medewerkers en management van clusters die de reorganisatie van de cluster raakt (MEO, 
Dienstverlening, HCC en Gebiedsmanagement), Ondernemingsraad, College van B&W en de 
Gemeenteraad.  
 
Voor samenwerkings- c.q de ketenpartners van de Sociale Dienstverlening zal ook het nodige 
veranderen: contactpersonen wijzigen wellicht, een andere manier van contactleggen en 
doorverwijzen van hulpvragen naar de gemeente. Hen aangehaakt krijgen en houden is daarom 
belangrijk. Voor deze doelgroep is de communicatiedoelstelling: de externe ketenpartners informeren 
en enthousiasmeren en het creëren en behouden van draagvlak.  
Verder onderscheiden we de volgende externe doelgroepen: klanten van de cluster Sociale 
Dienstverlening, WMO-raad, Cliëntenraad en inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Voor 
deze doelgroep is de communicatiedoelstelling voornamelijk informeren. Concrete 
communicatiemiddelen staan beschreven in het communicatieplan.  

 

10.5 Planning  
De globale planning voor de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en werkwijze ziet er als 
volgt uit: 
 

Bedrijfsvoering Datum  

Eerste en tweede testfase werkprocessen, inclusief bijstellen  Mei en juni 2013 

Implementatie werkprocessen, inclusief het geven van instructies Juli en augustus  

Implementatie AO/IC-plan Juni, juli, augustus 

Implementatie Informatieplan  Mei, juni, juli 

Invoering flexwerken, inclusief verhuizing Augustus 

 
 

HRM Datum  

Plaatsingsprocedure Juni 2013 

Uitreiken definitieve plaatsingsbesluiten aan medewerkers Uiterlijk 1 juli 2013 

 

  



25 

 

10.6 Planning Sociaal Domein 
In de afgelopen maanden is door medewerkers van de clusters SDV, MEO en het programmateam 
Sociaal Domein gezamenlijk gewerkt aan de contouren van het sociaal domein zoals we dat vanaf 
2015 voor ons zien. Het voorlopig ontwerp wordt in juni 2013in de stuurgroep en daarna in het college 
vastgesteld. 
 
Na vaststelling van het voorlopig ontwerp volgt in de tweede helft van dit jaar de uitwerking voor onze 
gemeentelijke organisatie. Eind december 2013 neemt het college een besluit over hoe onze 
organisatie er (op basis van het voorlopig ontwerp) uit gaat zien vanaf 2015 en ook over het proces 
(inrichtingsplan) hoe daar te komen. Dit moet in 2014 worden uitgevoerd. 
 

10.7 Evaluatie 
Na de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en werkwijze op 1 september 2013 vindt er 

continue monitoring plaats op de nieuwe werkprocessen en gewenste effecten. Dit maakt het mogelijk 

om tijdig bij te kunnen sturen.  

In het derde kwartaal van 2014 vindt er evaluatie plaats op basis waarvan de nieuwe 

organisatiestructuur en werkwijze inclusief bijbehorende formatie herijkt worden. In die periode weten 

we naar verwachting ook meer over de gevolgen van de transities van het sociaal domein welke ook 

gevolgen kunnen hebben op de organisatiestructuur en werkwijze.  

 

10.8 Risicoparagraaf 
 Middelen 
- De aanvraag voor de dekking van de financiële gevolgen van de nieuwe organisatiestructuur 

en werkwijze is middels de voorjaarsrapportage 2013 aangevraagd. Dit is een 
raadsbevoegdheid. Behandeling van de voorjaarsrapportage staat gepland medio juni.  

- De frictiekosten van de reorganisatie van de cluster Sociale Dienstverlening zijn op dit 
moment nog niet nader uitgewerkt. 

 Personeel 
De nieuwe werkwijze verlangt een andere houding, cultuur en gedrag van medewerkers. Het 
doorbreken van bestaande gedragspatronen uit de oude praktijk is een voorwaarde om de 
nieuwe manier van werken te laten slagen.  

 ICT 
Qua ICT is het een risico dat de significante wijziging in de ICT-structuur niet tijdig gereed is of 
niet de benodigde functionaliteiten biedt.   

 Juridisch 
Het reorganisatieplan wordt op grond van artikel 25 van de WOR ter advisering voorgelegd 

aan de Ondernemingsraad. 

Het risico schuilt in eventuele vertraging, want mocht het advies van de OR niet  
overeenstemmen met het besluit van B&W dan volgt de verplichting de uitvoering van het  
besluit op te schorten tot een maand na de dag waarop de ondernemingsraad van het besluit 
in kennis is gesteld. De verplichting vervalt wanneer de ondernemingsraad zulks te kennen  
geeft. 

 Landelijke wet- en regelgeving 
Het risico is dat reeds voorgenomen wet- en regelgeving op landelijk niveau wordt herzien.   
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11. Bijlagen  

Bijlage 1 Huidige werkzaamheden teams SDV  
 
Team Werk en Inkomen 
Het team Werk en Inkomen is met name belast met de uitvoering van de WWB, re-integratie naar 
werk, de huisvestingstaak asielzoekers en het netwerk- en relatiebeheer werkgevers. 
 
Het team Werk en Inkomen kent de volgende kernwerkzaamheden: 

 Het beoordelen van de aanvraag WWB/IOAW/IOAZ en het toekennen of afwijzen hiervan; 

 Het beheren van de uitkering en het verwerken van mutaties; 

 Het beoordelen van de aanvraag BBZ en het toekennen of afwijzen hiervan; 

 Het re-integreren middels trajecten van klanten in de richting van de arbeidsmarkt (zowel 
nieuwe klanten = bijvoorbeeld WerkStroom, als bestaande klanten = via het onderdeel 
beheer doelmatigheid); 

 Het werven van vacatures om klanten naar toe te leiden (middels het 
WerkgeverServicePunt); 

 Het voeren van een uitkeringsadministratie (vergelijkbaar met een loonadministratie); 

 Het verzorgen van kinderopvang voor deelnemers aan re-integratie trajecten; 

 Fraudepreventie en sociale recherche; 

 Terugvordering van onterecht betaalde uitkeringen 

 Verhaal van verstrekte uitkeringen bij (eventuele ex-partners); 

 Huisvesting van Statushouders.  
 
Team Zorg 
Het team Zorg is belast met de uitvoering van maatschappelijke zorg en minimabeleid (o.a. bijzondere 
bijstand, schuldhulpverlening, voedselbank en maatschappelijke opvang) zodat mensen die van een 
minimuminkomen moeten leven zelfredzaam zijn, dan wel worden, en volwaardig kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Daarnaast houdt het team zich bezig met de uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zodat inwoners met een beperking in staat zijn een 
huishouden te voeren en zich zowel in en om de woning als lokaal te verplaatsen, en de regie over het 
eigen leven behouden, dan wel terug krijgen.  
 
Team Zorg kent de volgende kernwerkzaamheden: 

 Verstrekken van voorzieningen in het kader van Wmo; 

 Verstrekken van bijzondere bijstand, gemeentelijke minimaregelingen en (verwijzen naar) 
schuldhulpverlening; 

 Bemiddelen naar vormen van zorg, wonen en maatschappelijke opvang. 
 
Team Frontoffice (inclusief verlengde frontoffice) 
Team Frontoffice kent de volgende reguliere kernwerkzaamheden: verstrekken van advies, informatie 
en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn en inkomensvoorzieningen. Dit gebeurt 
middels de tweede lijn telefoon en de WMO-balies.  
De Frontoffice verstrekt verder enkele voorzieningen in het kader van WMO, is belast met de 
uitvoering van het Leerlingenvervoer en het onderhouden van contacten met eerstelijnsvoorzieningen, 
scholen en ketenpartners. Ook verzorgt team Frontoffice informatiebijeenkomsten voor de WMO-
doelgroepen. 
 
Team Kwaliteit 
Het team Kwaliteit is onder verdeeld in twee subteams: Het stafbureau en het subteam 
Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). 
In het stafbureau worden de volgende functies vervuld: Beleidsadviseurs, financieel 
kwaliteitsmedewerker, applicatiebeheerders, contractbeheerder, administratieve ondersteuning / 
interne controle, kwaliteitsmedewerkers en financieel medewerker. 
Het stafbureau binnen het team Kwaliteit is ondersteunend aan team  Frontoffice, team Zorg en team 
Werk & Inkomen en zorgt voor de kwaliteitsbewaking binnen de cluster Sociale Dienstverlening. 
Bij het subteam Leerplicht/RMC worden de volgende rollen vervuld: 
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Maatschappelijke zorgfunctie, gericht op het recht van onderwijs: preventieve verzuimgesprekken en 
gesprekken en doorgeleiden naar/samenwerking met hulpverlenende instanties, onder andere in de 
Zorgadviesteams, kinderbescherming, arbeidsbemiddelaars enzovoort. Bovengenoemde middelen 
worden ook ingezet om aan de kwalificatieplicht te voldoen. Justitiële taken en controle: processen 
verbaal tegen ouders en/of kinderen. Dit middel kan ook worden ingezet om zorg af te dwingen. 
Verdere taken: schorsing, verwijdering, vrijstelling en verlof behandelen. 
Leerlingenadministratie: in- en uitschrijvingen, absentiemeldingen, absoluut verzuimcontroles, overige 
genoemde procedures en gegevensbeheer, zowel voor leerplicht als RMC. 
 

  
Bijlage 2 Functie Was Wordt lijst  
 
 
 

 



 

Versie 16-5-2013

Clustermanager Clustermanager

Functietypering
Huidige 

formatie
Schaal "Ongewijzigd" / vervalt

Functietypering schaal

Toegestane 

formatie 

excl. Flex.

Formatie 

Flexibele 

schil Nieuw = nieuwe functie

Clustermanager 1 1,00 14 ongewijzigd Clustermanager 1 14 1,00 0,00

Secretaresse 2 1,00 7 ongewijzigd Secretaresse 2 7 1,00 0,00

Team W&I
Team Participatie & 

Werk

Functietypering
Huidige 

formatie
Schaal "Ongewijzigd" / vervalt Functietypering schaal

Toegestane 

formatie 

excl. Flex.

Formatie 

Flexibele 

schil Nieuw = nieuwe functie

Teammanager 1 1,00 12 ongewijzigd Teammanager 1 12 1,00 0,00

Medew. Dienstverlening 2 11,17 9 vervalt Medew. Dienstverlening 1 10 1,00 0,00 nieuw

Medew. Dienstverlening 2 3,21 9 ongewijzigd Medew. Dienstverlening 2 9 6,95 1,40 nieuw

Medew. Dienstverlening 3 2,28 8 vervalt Medew. Dienstverlening 3 8 2,28 3,83 nieuw

Medew. Dienstverlening 3 3,33 8 ongewijzigd Specialist ondersteuning 2 10 0,50 0,00

Medew. Dienstverlening 4 0,50 7 ongewijzigd Beleidsadviseur 3 10 0,50 0,00

Specialist Handhaving 1 2,00 10 ongewijzigd 12,23 5,23 Totaal formatie P&W

23,49 Totaal bezetting W&I Team Klantbeheer

Team Zorg Functietypering schaal

Toegestane 

formatie 

excl. Flex.

Formatie 

Flexibele 

schil Nieuw = nieuwe functie

Functietypering
Huidige 

formatie
Schaal "Ongewijzigd" / vervalt Teammanager 1 12 1,00 0,00

Teammanager 1 1,00 12 ongewijzigd Medew. Dienstverlening 1 10 1,00 0,00 nieuw

Medew. Dienstverlening 2 6,38 9 vervalt Medew. Dienstverlening 2 9 -0,33 0,00

Medew. Dienstverlening 3 10,00 8 vervalt Medew. Dienstverlening 3 8 0,53 0,00

Medew. Dienstverlening 4 1,55 7 ongewijzigd Medew. Dienstverlening 4 7 13,72 2,51 nieuw

18,93 Totaal bezetting Zorg Specialist ondersteuning 2 10 0,50 0,00

Team Kwaliteit Beleidsadviseur 3 10 1,00 0,00 nieuw

Functietypering
Huidige 

formatie
Schaal "Ongewijzigd" / vervalt 17,43 2,51 Totaal formatie Klantbeheer

Teammanager 2 0,00 11 vervalt
Team 

Rechtmatigheid

Beleidsadviseur 2 1,81 11 vervalt Functietypering schaal

Toegestane 

formatie 

excl. Flex.

Formatie 

Flexibele 

schil Nieuw = nieuwe functie

Beleidsadviseur 3 2,00 10 Vervalt Teammanager 1 12 1,00 0,00

Specialist onderst. 2 1,89 10 ongewijzigd Medew. Dienstverlening 1 10 1,00 0,00 nieuw

Specialist onderst. 2 3,78 10 vervalt Medew. Dienstverlening 2 9 1,34 0,80

medew. Ondersteuning 1 1,00 8 vervalt Medew. Dienstverlening 3 8 3,33 0,00

10,48
Totaal bezetting Kwaliteit (excl. 

Leerplicht)
Medew. Dienstverlening 4 7 3,89 0,74

Team Frontoffice SoZa/WMO Specialist dienstverlening 1 11 0,43 0,24

Functietypering
Huidige 

formatie
Schaal "Ongewijzigd" / vervalt Administratiefmedewerker 2 5 1,24 0,23 nieuw

Teammanager 2 1,00 11 vervalt Specialist HH 1 10 0,00 2,00

medew. Dienstverlening 1 1,20 10 vervalt Specialist ondersteuning 2 10 0,50 0,00

Medew. Dienstverlening 3 9,56 8 vervalt 12,73 4,01 Totaal formatie Rechtmatigheid

11,76 Totaal bezetting FO SoZa/WMO
Team Participatie & 

Zorg

Functietypering schaal

Toegestane 

formatie 

excl. Flex.

Formatie 

Flexibele 

schil Nieuw = nieuwe functie

Teammanager 1 12 1,00 0,00

Medew. Dienstverlening 1 10 1,00 0,00

Medew. Dienstverlening 2 9 11,04 2,34 nieuw

Medew. Dienstverlening 3 8 3,13 1,62 nieuw

Specialist ondersteuning 2 10 0,50 0,00

Beleidsadviseur 3 10 0,50 0,00 nieuw

17,18 3,96 Totaal formatie P&Z

Team Informatievoorziening & Control

Functietypering schaal

Toegestane 

formatie 

excl. Flex.

Formatie 

Flexibele 

schil Nieuw = nieuwe functie

Teammanager 2 11 1,00 0,00 nieuw

Specialist onderst. 1 11 0,89 0,00 nieuw

Specialist onderst. 2 10 1,00 0,70

Specialist onderst. 3 9 0,00 0,89 nieuw

Medew. Ondersteuning 1 8 0,89 0,00 nieuw

Functioneel app.beheer nntb 2,00 1,00 nieuw

Financ. Kwal.mdw nntb 0,89 0,00 nieuw

6,67 2,59 Totaal Formatie I & C

68,33 18,30 Totaal formatie SDV
Leerplicht 8,37

76,70
Totaal formatie SDV, incl. 

leerplicht

Huidig (was) cluster SDV Nieuw (wordt) cluster SDV


