
1e monitoring  samenwerking Bedrijfsvoering BLNP

Inleiding
In oktober 2016 heeft u het college toestemming gegeven om de samenwerking 
bedrijfsvoering met de vier gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten 
(BLNP) te formaliseren. De juridische grondslag is de Regeling zonder Meer BLNP. 
Er wordt samengewerkt op vier taakvelden: Financiën, ICT, Juridische Zaken en 
P&O. Door het samenvoegen van de werkzaamheden op deze vier taakvelden 
bundelen we de krachten en 
kunnen we elkaar versterken. Dit moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van 
de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid, het bieden van kansen 
voor personeel en het besparen van kosten. 
Per 1`januari 2017 is de samenwerking formeel van start gegaan. In de Regeling 
zonder Meer is opgenomen dat  in de planning en control cyclus van de individuele 
gemeenten uitdrukkelijk aandacht geschonken wordt aan de voorgang en de te 
behaalde resultaten.

Voor de taakvelden Financiën, ICT en P&O zijn interne medewerkers benoemd als  
kwartiermakers  voor de periode van twee jaar. Het team Juridische Zaken werkt als 
zelfsturend team. Daarnaast is een werkgroep monitoring benoemd om de 
samenwerking te monitoren. Het doel van de monitoring is om te bepalen of de 
verwachte resultaten van de samenwerking worden behaald. Alle vier Business 
Cases laten  zien dat er op de 4 K’s (Kwaliteit dienstverlening, Kwetsbaarheid 
verminderen, Kansen voor personeel en Kosten besparen kansen) zijn. Het 
uitgangspunt van de samenwerking is dat het een organisch proces is en juist op die 
onderdelen te starten  waar de medewerkers de meeste kansen zien. Het is een 
groeimodel. Dat geldt ook voor de monitoring. In 2018 wordt de monitoring verder 
uitgewerkt.

De resultaten per taakveld afgezet op de 4 K’s
Per taakveld is een  jaarplan voor 2017 opgesteld. Hierin is opgenomen welke 
activiteiten en welke resultaten per taakveld  gepland staan. In deze 1e monitoring in 
2017 legt de kwartiermaker verantwoording af over de behaalde resultaten t/m 
augustus. De monitor bestaat uit drie onderdelen:

- behaalde resultaten in 2017
- uitkomsten gesprekken met medewerkers en klanten
- financiële verantwoording

Taakveld Juridische Zaken 
1. kwetsbaarheid: het afgelopen jaar zijn werkzaamheden opgevangen binnen 

de samenwerking. Dit was nodig wegens ziekte, toename in werkvoorraad of 
vertrek van collega’s. De samenwerking heeft hier een toegevoegde waarde 
laten zien. De teamleden kunnen via een gezamenlijke portal kennis en 
informatie uitwisselen. De portal is om technische redenen nog niet ontsloten 
voor andere collega’s. Er is een groei in het delen van kennis, waardoor de 
kwetsbaarheid vermindert en de kwaliteit toeneemt. Er is een gezamenlijk 
plan van aanpak voor juridische kwaliteitszorg ontwikkeld en er is ten 
behoeve van de samenwerking op het secretariaat van de bezwaarschriften 
een gezamenlijk work-flow systeem  aangeschaft en ingericht.  Toch blijft de 
focus nog voornamelijk op de eigen gemeente, het team wil hierin 
doorontwikkelen in de komende periode. Ook het in stand houden van de 
capaciteit binnen de samenwerking is een punt van aandacht; 
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2. kwaliteit: In  juni is een door de eigen juristen een basis cursus Algemene wet 
bestuursrecht verzorgd voor ruim 100 medewerkers, welke veel waardering 
heeft gekregen. Daarnaast heeft het team geïnvesteerd in het volgen van 
trainingen om zelfsturing van het team vorm te geven; 

3. kansen: Er is binnen de samenwerking een uitwisseling van medewerkers 
geweest op een piekbelasting in de bezwaarschriften in Putten op te vangen 
en zijn werkzaamheden van een zieke collega mede opgevangen door twee 
andere collega’s. Hierdoor kregen medewerkers de kans om in een van de 
andere gemeenten mee te draaien in het werkproces. Wel blijven de 
mogelijkheden beperkt omdat de samenwerking pril is en de capaciteit 
beperkt is;

4. kosten: met ingang van 1 januari 2018 wordt een gezamenlijke ombudsman 
(met uitzondering van de gemeente Leusden) aangesteld. Daarnaast is er 
minder ingehuurd op externe expertise. 

Taakveld Financiën 
1. Kwetsbaarheid: Indien er bij een gemeente door ziekte of vacatures een 

capaciteitstekort ontstaat proberen we dit binnen de samenwerking op te 
vangen. Dit is al op een paar plekken gelukt waardoor minder inhuur hoeft 
plaats te vinden. Binnen de financiële administratie is gestart met het 
harmoniseren van de processen ten einde vanuit één team te gaan werken. 
Er vindt in toenemende mate uitwisseling van kennis plaats tussen 
beleidsadviseurs.

2. Kwaliteit: Per 1 januari 2017 werken de vier gemeenten met dezelfde 
financiële applicatie en hebben we één gezamenlijk rekeningschema. Door 
één rekeningschema kunnen zijn we beter in staat om processen te 
harmoniseren waardoor de kwaliteit van de administratie wordt verhoogd. We 
maken ook gebruik gezamenlijke rapportagetool voor financiële 
managementinformatie. Voor 2018 gaan we een gezamenlijk interne 
controleplan opstellen. Doel hierbij is ook om interne controles bij elkaar uit te 
voeren om zodoende de onafhankelijkheid meer te waarborgen. Na de 
gezamenlijke aanbesteding hebben de vier gemeenten in 2018 (wanneer 
Nijkerk aansluit) ook dezelfde accountant. 

3. Kansen: Zoals bij kwetsbaarheid aangegeven ondersteunen de gemeenten 
elkaar waar nodig en mogelijk. Dit biedt ook kansen voor medewerkers om 
eens ‘in een andere keuken te kijken’.

4. Kosten: De wederzijdse ondersteuning levert besparingen op inhuur op 
(ingeschat op € 16.000). De gezamenlijke financiële applicatie levert een 
besparing op van structureel € 35.000. Wel zien we hogere kosten voor 
implementatie van de financiële applicatie en invoering van het gezamenlijke 
rekeningschema. Dit betreft eenmalige kosten.

Taakveld ICT
1. Kwetsbaarheid: 

a. uniform informatiebeleidsplan BLNP 2017-2020  vastgesteld als 
leidraad voor de projecten in de samenwerking;

b. uniform veiligheidsplan, gezamenlijke gap-analyse en actieplan BLNP 
opgezet en wordt nu uitgevoerd;

c. aanstelling bovengemeentelijke CISO;
d. aanpak invulling Functioneel Gegevensbeheerder(FG) in het kader 

van de AVG wetgeving die in mei 2018 van toepassing gaat;
e. uitwerking van de I-organisatie. Voor het strategische en tactische 

niveau wordt dat bovengemeentelijk opgepakt en voor het 
operationele wordt dat (nog) lokaal ingevuld;
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f. start overleg van de informatiebeheerders (afstemming tussen de 
archiefcollega’s en het gezamenlijk oppakken van beleid op dit 
onderdeel).

2. Kwaliteit: 
a. gezamenlijk beleid ten aanzien van Cloudgebruik opgezet;
b. gezamenlijk beleid opgezet voor gebruik 

kantoorautomatiseringshulpmiddelen ( Office 365 ) en trusting 
domeinen Bunschoten/Putten. Toewerken naar uniformering van 
werkplekken;

c. gezamenlijk inlog via WIFI.

3. Kansen: 
a. nieuwe I-organisatie biedt kansen voor collega’s;
b. gezamenlijk KA omgeving biedt kansen voor collega’s en het beheer 

kan worden gebundeld;
c. vacature Ciso is intern opgevuld.

4. Kosten:
a. gezamenlijk een bovengemeentelijke CISO (Chief Information Security 

Officer) benoemd en daarom minder kosten en meer kosten voor de 
vier gemeenten;

b. gemeentelijke overstijgende afspraken gemaakt mbt licentiebeheer 
Microsoft Office, Oracle en Cognos;

c. opzet I-organisatie levert minder meer kosten op.

Taakveld P&O  
1. Kwetsbaarheid:  Vacatures,  arbeidsverzuim en  de  verschillende  organisatie 

ontwikkelingen  spelen  een  optimale  samenwerking  bij  het  taakveld  P&O 
parten. Vooral bij  de P&O adviesfuncties is er tot op heden te weinig tijd om 
tot een goede integratie, harmonisatie en synergie te komen. Dit is besproken 
met  de  verschillende  directies.  Er  wordt  gewerkt  aan  een  integrale 
werkplanning  op  basis  waarvan  prioriteiten  gesteld  kunnen  worden.  De 
verwachting is dat dit voor 1 januari 2018 tot betere samenwerking zal leiden. 
Dat neemt overigens niet weg dat er in een aantal gevallen wel sprake is van 
onderlinge uitwisseling bij ziekte en pieken. 

2. Kwaliteit: Na een aanbesteding werken de 4 gemeenten met ingang van 1 
januari  2017  met  een  voor  allen  nieuw   personeelsinformatie-  en 
salarissysteem.  Dit  gaat  gepaard  met  veel  tijdrovende  conversies,  veel 
gewenning en veel geduld. De basismodules werken inmiddels naar behoren; 
de implementatie van overige modules staan gepland voor 2017 en 2018. 
Digitalisering en ontsluiting van gegevens op andere locaties, harmoniseren 
van werkprocessen, het opstellen van standaardbrieven zijn voorbeelden van 
acties  die  lopen.  Maar  in  dit  verband  wordt  ook  terug  gekeken  op  een 
succesvol project met betrekking tot gezamenlijke ontwikkeling en uitleg over 
het Individueel Keuze Budget (arbeidsvoorwaarden).

3. Kansen: Voor de vier organisaties en voor alle medewerkers geldt dat alle 
vacatures en/of klussen via intranet met elkaar worden gedeeld. Meerdere 
matches  zijn  daarmee  behaald.  Voor  P&O  wordt  opgemerkt  dat  de 
verschillende  salarisadministrateurs  2  dagen  per  week  samenwerken  in 
Nijkerk; de overige administratieve functies doen dat 1 dag per 2 weken. De 
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samenwerking  van  de  adviseurs  wordt  op  korte  termijn  versterkt  zoals 
hiervoor genoemd.

4. Kosten:  De  investering  en  implementatie  van  het  personeelsinformatie  en 
salarissysteem is binnen het beschikbare budget gebleven. Wel is extra inzet 
nodig  geweest  voor  de  interne  projectleider  en  daardoor,  maar  ook  door 
arbeidsverzuim en vacatures, van inhuur van extra ondersteuning bij P&O.

Bevindingen ronde tafgelgesprekken met zowel klanten als medewerkers per 
taakveld
De werkgroep monitoring heeft ronde tafel gesprekken gevoerd met zowel 
medewerkers van de taakvelden als met klanten. In deze gesprekken is informatie 
verkregen over de ervaringen van klanten en medewerkers over hoe zij de 
samenwerking tot nu toe ervaren. De thema’s bij deze gesprekken zijn onder andere 
geweest: doelen van de samenwerking, huisvesting, communicatie en cultuur. Op 
hoofdlijnen vinden de klanten dat op een aantal taakvelden resultaten zichtbaar zijn, 
maar dat bijvoorbeeld bij het taakveld P&O de bereikbaarheid is afgenomen. Dit 
heeft onder andere te maken met de beperkte capaciteit. Op hoofdlijnen voor 
medewerkers geldt dat is gestart met onderlinge kennisdeling en uitwisseling van 
medewerkers maar dat nog behoorlijk moet worden geïnvesteerd om samen te 
werken als 1 team voor vier gemeenten. Een aantal aandachtspunten is onder 
andere dat werkdruk binnen de eigen organisatie wordt ervaren, er beperkte 
capaciteit is voor de samenwerking en meer dan nu een toegevoegde waarde van de 
rol van kwartiermaker wordt verwacht. Op korte termijn zullen de bevindingen uit de 
eerste monitoring worden vertaald naar concrete activiteiten om de samenwerken te 
verbeteren en door te ontwikkelen. 

Het overleg met het Platform Medezeggenschap 
Tijdens het proces van formele besluitvorming om te komen tot het vaststellen van de 
Regeling zonder Meer heeft de vier Ondernemingsraden van BLNP een Platform 
Medezeggenschap opgericht. Regelmatig is overleg tussen de een 
vertegenwoordiging van de vier ondernemingsraden met de WOR bestuurders (de 
gemeentesecretarissen). Er is een coöperatieve samenwerking met de vier OR-en In 
het platform medezeggenschap is de wijze van monitoring meermaals aan de orde 
geweest. Gezien het belang dat de OR-en aan de monitoring hechten, wat levert de 
samenwerking op, is de 1e monitoring besproken in het platform Medezeggenschap. 

De financiële  verantwoording samenwerking BLNP
Aan de Regeling Zonder Meer is een bijlage toegevoegd met daarin de benodigde 
investeringen en de besparingen voor de komende jaren t/m 2020. In de 1e 
monitoring september 2017 wordt de financiële verantwoording gedaan over de 
kosten en besparingen van januari t/m augustus 2017. De financiële verantwoording 
kan als volgt worden samengevat:

Besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Businesscase april 2016 50 221 299 364 409 409
Monitoring september 2017 30 65 286 351 396 396

Verschil -20 -156 -13 -13 -13 -13

Kosten

Businesscase april 2016 131 114 70 70 70 35
Monitoring september 2017 176 165 113 113 113 78

Verschil +45 +51 +43 +43 +43 +43
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Uit het overzicht blijkt dat de besparingen lager zijn dan geraamd en de kosten hoger 
dan geraamd. Belangrijke verklaring voor de lagere besparingen is dat meerdere  
taakstellingen  te optimistisch zijn ingeschat. Dit wil zeggen dat de besparing wel kan 
worden gerealiseerd maar niet al in 2017. De hogere kosten in 2016 en 2017 
betreffen eenmalige kosten die gemaakt moeten worden in implementatie van 
gezamenlijke softwarepakketten. De structureel hogere kosten betreffen de 
aanstelling van een bovengemeentelijke CISO. Er is hier sprake van minder-meer 
kosten. Als gemeenten zijn we wettelijke verplicht een CISO aan te stellen. Door dit 
binnen de samenwerking te doen hebben we lagere kosten. De afzonderlijke 
gemeenten zouden 3,5 fte moeten investeren voor deze functie. Binnen de 
samenwerking investeren we 2,1 fte. Dat is een bedrijfseconomische besparing van 
€ 100.000. Op basis van de huidige prognoses loopt de terugverdientijd op van 2,4 
jaar in de businesscase tot nu afgerond 4 jaar.

Samenvatting
De samenwerking is nog pril. Desalniettemin is de samenwerking op de goede weg 
wat betreft de vermindering van kwetsbaarheid, verbetering van de kwaliteit, kansen 
worden gepakt en kosten worden bespaard. De kostensparing is echter minder dan 
aanvankelijk gedacht. Ten opzichte van de businesscase zijn er meer kosten 
gemaakt. Dit betreft vooral zogenaamde minder-meer kosten. Kosten die de 
afzonderlijke gemeenten sowieso zouden krijgen en die nu door de samenwerking 
lager uitvallen. Dit is de eerste monitoringsronde over acht maanden 2017. De 
verwachting is dat volgend jaar meer gegevens beschikbaar zullen zijn. Uiteraard wil 
het college een nadere mondeling toelichting organiseren, zo mogelijk gecombineerd 
met de andere drie gemeenten. Mocht die behoefte bestaan, dan onderzoeken wij of 
een gecombineerde bijeenkomst kan worden georganiseerd.
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