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Inleiding formatiebepaling 



• ISD Bollenstreek heeft Berenschot gevraagd de benodigde formatie voor nieuwe taken 

door de 3 decentralisaties (3D) te bepalen. 

• De benodigde formatie voor nieuwe taken is nog niet te benchmarken omdat er nog 

geen gemeenten zijn die deze taken uitvoeren. 

• Om de benodigde formatie te bepalen, moet er dus van onderop opgebouwd worden 

wat de nieuwe taken vereisen aan tijdsinvestering.  

• Dit doen we door de activiteiten per nieuwe taak in kaart te brengen en per activiteit de 

benodigde tijdsinvestering in te schatten.  

• Het inschatten doen we zoveel mogelijk door aantallen (zoals contracten, cliënten, 

rapportages, etc.) te vermenigvuldigen met uren per aantal.  

• We gaan hierbij uit van 1.300 werkbare uren per fte.  

• Deze methode kent een zekere onzekerheid, aangezien in dit proces veel inschattingen 

gemaakt worden en de aantallen gebaseerd zijn op huidige gegevens die volgend jaar 

anders kunnen uitpakken. 

• De inschattingen toetsen we echter aan ervaringen met andere gemeenten waar we 

gelijksoortige berekeningen voor uitgevoerd hebben. 
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Inleiding 

1. Bepalen formatie nieuwe 3D-taken 



• ISD Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 

en Teylingen taken uit op het gebied van werk & inkomen, schulddienstverlening en 

WMO. De drie decentralisaties leiden tot nieuwe taken en/of aanpassing van huidige 

taken. 

• Jeugd: Nieuwe taken voor jeugdzorg zoals inkoop, contractmanagement en facturatie 

worden uitgevoerd door Servicepunt 71. ISD draagt via consulenten bij aan de jeugd- & 

gezinsteams die de toegang verzorgen. De ISD gaat bijdragen aan administratieve taken 

voor jeugdzorg rondom pgb.  

• Participatie: De nieuwe participatiewet leidt tot extra doelgroepen voor inkomenstaken. 

Huidige taken van ISD in het kader van werk/re-integratie worden samengebracht in een 

nieuw in te richten servicepunt werk (per juli 2015), die ook de nieuwe doelgroepen qua 

werk zullen bedienen. Verder vinden er aanpassingen plaats in het inkomensgedeelte 

zoals kostendelers-norm, geüniformeerde maatregelen, alleenstaande ouder normen en 

meer wettelijke vereisten rondom tegenprestatie naar vermogen. Zo wordt het wettelijk 

verankerd dat gemeenten beleid moeten ontwikkelen op het verrichten van tegenprestatie 

naar vermogen. Sinds 2012 is dit echter al mogelijk. Of dit leidt tot extra capaciteit van de 

uitvoering hangt sterk af van hoe de gemeenten in de Bollenstreek hier invulling aan 

geven. Als eenmaal eenduidig beleid hiervoor is gemaakt, dan kan dit doorvertaald 

worden naar eventuele extra capaciteit voor de uitvoering als het nieuwe beleid dit vergt. 

• WMO: De taken op het gebied van WMO worden uitgebreid (volgende slide). 
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Inleiding 

2. Nieuwe taken 3D 



Door de decentralisatie krijgt ISD Bollenstreek nieuwe en/of uitbreiding van huidige taken 

binnen de nieuwe WMO: 

1. Beleid en inkoop voor nieuwe taken en doelgroepen 

2. Contractmanagement voor nieuwe WMO-AWBZ instellingen 

3. Bijdragen aan de toegang in de verschillende gemeenten (onderzoeksfase) voor 

nieuwe zorgtaken (individuele en groepsbegeleiding en kortdurend verblijf) en 

verzorgen van de beschikkingen voor nieuwe WMO-taken 

4. Financiële afhandeling (controleren en betalen van declaraties/ facturen), monitoring  

en rapportages 

5. Afhandelen bezwaar- & beroepsprocedures rondom nieuwe zorgtaken 

Deze vijf categorieën bespreken we achtereenvolgens in het volgende hoofdstuk. 
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Inleiding 

2. Nieuwe taken 3D - WMO 



We maken onderscheid tussen structurele en incidentele formatie.  

• Structurele formatie betreft formatie veroorzaakt door overheveling van 

verantwoordelijkheden (transitie) en loopt de komende jaren door. 

• Incidentele formatie betreft formatie die nodig is voor de opstartfase in 2015 en om de 

gewenste transformatie te realiseren. Deze formatie is vooralsnog alleen voor 2015. 

Wij adviseren eind 2015 te inventariseren of een gedeelte van deze formatie nog in 

2016 nodig is.  
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Inleiding 

3. Structurele en incidentele formatie 

2014 2015 2016 2017 

Structurele formatie 

Incidentele formatie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe taken en formatie 



• ISD Bollenstreek is verantwoordelijk voor tactisch en operationeel beleid voor nieuwe 

WMO-taken en verzorgen van de inkoop van nieuwe partijen. 

• Activiteiten voor nieuwe WMO-taken die hierbij horen zijn:  

− Contactpersoon voor beleidsambtenaren van gemeenten voor uitvoerings- en 

beleidsvragen en coördineren van eenduidig beleid; 

− Opstellen/aanpassen concept verordeningen en concept beleidsregels; 

− Accountmanagement: inhoudelijke aansturing van nieuwe aanbieders. Dit gebeurt via 

5 overlegtafels die elk kwartaal bij elkaar komen; 

− Innovatie van WMO en ontwikkelen van nieuwe zorgarrangementen; 

− Inkooptrajecten met nieuwe aanbieders en voor nieuwe zorgtrajecten. 

• Bovenstaande taken vereisen minimaal één nieuwe beleidsmedewerker binnen WMO 

domein, ook om huidige kwetsbaarheid op te lossen.  

• De exacte formatie is niet precies in te schatten omdat de activiteiten zich moeilijk laten 

doorrekenen. Inschatting tussen 0,8 - 1,2 fte. 

• Inkoop vraagt budget om bij nieuwe inkooptrajecten expertise in te kunnen huren. In 2014 

is hier € 50k op ingehuurd. Voor 2015 schatten we € 25k in. Dit is o.a. nodig voor 

expertise voor nieuwe contractvormen zoals resultaatsturing. 

9 

Nieuwe taken en formatie 

1. Beleid & inkoop 



• Contractmanagement betreft de operationele aansturing (met name zakelijk, financieel 

en juridisch) van contractpartijen en daarbij signaleren van trends. De contractmanager 

is aanspreekpunt voor aanbieders en de organisatie voor operationele vragen: 

− De verwachting is dat dit 60 partijen betreft voor nieuwe WMO vanaf 2015; 

− De verwachting is dat 10 nieuwe partijen zich jaarlijks aansluiten bij bestaande 

overeenkomsten. Contractmanagement draagt hiervoor zorg.  

• Operationele afstemming: De contractmanager draagt zorg voor afstemming over 

betalingen, facturatie en klachten. De verwachting is dat dit vooral in het eerste jaar 

extra tijd vergt i.v.m. opstarten, elkaar leren kennen en extra afstemming over facturen 

en klachten. 

• Controle: De raamovereenkomsten gaan uit van gemiddelde budgetten per categorie 

producten (en dus niet factuur o.b.v. uren). Dit vraagt controle van aanbieders om zicht 

te hebben op hoe zij hier invulling aan geven. Vanuit de huidige uitvoering WMO is de 

ervaring dat dit controleren waardevolle informatie oplevert. Het uitgangspunt is daarom 

om in het eerste jaar elke partij te controleren om daarna steekproefsgewijs 12 partijen 

per jaar te controleren. 
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Nieuwe taken en formatie 

 

2. Contractmanagement - activiteiten 
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Nieuwe taken en formatie 

 

2. Contractmanagement - berekening 

Aantal Tijdsinvestering Formatie 

structureel 

Formatie 

incidenteel 

Operationele afstemming 

(facturen, klachten, etc.) en 

signaleren 

60 contractpartijen Eerste jaar = 2 uur per maand 

Structureel = 1 uur per maand 

720 uur 720 uur 

Steekproefsgewijs 

controleren 

Eerst jaar = 60 

Structureel = 12 

(één per maand) 

16 uur per onderzoek 192 uur 768 uur 

Nieuwe partijen contracteren 

binnen raamovereenkomsten 

10 per jaar 

(inschatting) 

24 uur per nieuwe partij 240 uur n.v.t. 

Totaal aantal uren 1472 uur 1488 uur 

Benodigde formatie (20% marge naar boven en beneden) 0,7 – 1,1 0,9 – 1,4 

• We gaan uit van een onzekerheidsmarge van 20% voor deze activiteiten. De 

onzekerheid is het grootst bij operationele afstemming. De verwachting is dat dit het 

eerste jaar meer tijd vergt. We gaan uit van het dubbele inzet in de eerste jaar. 

• De benodigde incidentele formatie hangt voor de helft af van de keuze die gemaakt 

wordt rondom het steekproefsgewijs controleren van aanbieders. Het eerste jaar gaan 

we uit van 60 controles en daarna 12 per jaar. 

• Ter vergelijking: in Haarlem zijn we uitgegaan van 3 uur per maand (= 1,7 fte bij 60 

contracten). Deze functie had echter een bredere rol met name op financieel gebied. 



• De toegang betreft activiteiten van ISD voor WMO maatwerkvoorzieningen in het kader 

van nieuwe WMO-taken. Hierbij heeft ISD een rol in onderzoeksfase en opstellen van 

beschikkingen (zie volgende slide). 

• Het aantal cliënten betreft op basis van de huidige informatie 922 (nieuwe cijfers vanuit 

CIZ). Dit bestand heeft een maandelijkse mutatie van ongeveer 25 cliënten. 

• Geschat wordt dat ongeveer 75% van deze cliënten momenteel een langdurige 

indicatie hebben (>10 jaar), omdat ze structurele ondersteuning nodig hebben. 

Ongeveer 25% betreft tijdelijke ondersteuning (indicatie van een jaar). De verwachting 

is dat de instroom de komende jaren toeneemt door extramuralisering van de zorg. 

Daarom gaan we in de berekeningen uit van 1.000 cliënten, namelijk 750 langdurig en 

250 jaarlijkse instroom. 

• Hoe wordt omgegaan met de herindicaties van cliënten met een langdurige indicatie is 

bepalend voor de benodigde formatie (zowel hoe als wie). Dit betreft met name 

incidentele formatie en wordt meestal projectmatig aangevlogen. Hier is vooralsnog 

nog geen besluitvorming over genomen. 
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Nieuwe taken en formatie 

 

3. Toegang (indicatiestelling) 
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Nieuwe taken en formatie 

 

3. Proces toegang 

Het toegangsproces kent verschillende 

stappen:  

• Intake door lokaal loket 

• Verkenning door maatschappelijke 

partners 

• Onderzoek onder leiding van ISD 

• Beschikkingen door ISD 

Als duidelijk is dat een hulpvraag 

waarschijnlijk leidt tot een 

maatwerkvoorziening dan wordt ISD 

ingeschakeld. 

Consulent doet onderzoeksfase en 

handelt beschikkingen af.  

 

 

Informatievraag/ vraag om voorziening 

Algemene voorziening 

(kan vrij toegankelijk zijn) 

Maatwerkvoorziening 

waarschijnlijk 
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Gesprek(ken) maatschappelijke 

partners 
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Melding 

Onderzoek + indicatie door / onder leiding van de ISD 

Voorziening onduidelijk/ 

informatie/ verwijzing 

Client niet akkoord Client akkoord Bezwaarprocedure 

Cliënt akkoord 



14 

3. Berekening toegang 

Nieuwe taken en formatie 

 

Structureel Aantal Uur per stuk Uren Formatie (min-max) 

Toegang 250 12 uur 3000 uur 1,8 – 2,8 

Administratief 250 2 uur 500 uur 0,3 – 0,5 

Totaal 2,1 – 3,3 fte 

Incidenteel Aantal Uur per stuk Uren Formatie (min-max) 

Toegang 750 8 uur 6000 uur 3,7 – 5,5 

Administratief 750 1,5 uur 1125 uur 0,7 – 1,0 

Totaal 4,4 – 6,5 fte 

• De onderstaande uitgangspunten zijn eerste conceptinschattingen. Deze moeten nog 

aangescherpt worden aan de praktijk bij ISD Bollenstreek. Deze getallen zijn ter indicatie 

opgenomen om een eerste beeld te geven.  

• We schatten in dat de herindicaties (incidenteel) gemiddeld minder tijd kosten omdat hier 

al een indicatie voor ligt en dit projectmatig opgepakt wordt, waardoor efficiencyvoordeel 

ontstaat.  

• In deze berekeningen zijn we er vooralsnog van uitgegaan dat de herindicaties voor 

lange termijn (>10 jaar) worden gedaan, waardoor dit geen significant effect heeft op 

structurele instroom. 



• De financiële afhandeling betreft verschillende activiteiten: 

− Verzorgen van eventuele bevoorschotting van aanbieders; 

− Afhandeling van maandelijkse facturen van zorgaanbieders. Uitgaand van 60 

aanbieders, betreft dit 720 contracten op jaarbasis. De financiële administratie 

verzorgt de controle van deze facturen op individueel niveau op basis van 

beschikking en de contractafspraken.  

− Jaarlijks controleren van aanbieders op basis van  gegevens van het CAK over 

aantal uren die in rekening zijn gebracht.  

− Verzorgen van pgb-betalingen (138 cliënten) aan SVB. 

• De ervaring vanuit hbh was dat dit in het eerste jaar twee maal zoveel werk vergt 

doordat facturatie en gegevens in de systemen nog niet op orde zijn. Voor hbh betrof 

dit 2.000 cliënten en 1 fte structureel. Aangezien voor WMO (nieuw) controle ook op 

cliëntniveau plaatsvindt (922 cliënten) gaan we uit van 0,5 structureel. Incidenteel gaan 

we dan ook uit van 0,5 fte; hier zit ook extra werkzaamheden voor applicatiebeheer aan 

het begin in.  
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Nieuwe taken en formatie 

 

4. Financiële afhandeling (1/2) 

Formatie structureel Formatie incidenteel 

Financiële afhandeling 0,4  - 0,6 fte  0,4 - 0,6 fte (inc. applicatiebeheer) 



• Het beheer en verantwoording over € 12,5 miljoen extra budget vergt extra financiële 

inzet in ISD Bollenstreek. Activiteiten betreffen: 

− Interne controle 

− Managementrapportages 

− Verantwoording aan gemeenten en aan het rijk 

− Financiële analyses en budgetbewaking 

− Benchmarking 

− Begrotingsactiviteiten (P&C-cyclus) 

• Deze activiteiten zijn moeilijk uit te splitsen per uur. De onderstaande inschatting is 

gemaakt op basis van verhouding met huidige workload. We hebben hier ook 20% 

marge op geplaatst. 
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Nieuwe taken en formatie 

 

4. Financieel beheer en verantwoording (2/2) 

Structureel Huidige formatie Extra formatie 

Interne controle medewerker 1,5 0,4 - 0,6 

Medewerker 1,0 0,4 – 0,6 

TOTAAL  2,5 0,8 – 1,2 



• Een precieze inschatting is niet te geven omdat volgend jaar onvoorspelbaar is. De 

verwachting is dat door de transitie het aantal bezwaarprocedures vooral in het 

eerste jaar hoger zullen zijn om daarna weer af te nemen. 

• Ervaring vanuit de huidige AWBZ is dat het gemiddelde bezwaarpercentage 3% 

bedraagt. Het werkelijke aantal zal sterk afhangen van hoe de Bollenstreek 

herindiceert, met name als deze lager uitvallen dan wat cliënten nu hebben. 

• In 2015 zullen ongeveer 1.000 cliënten een beschikking ontvangen. Waarvan 

ongeveer 75% nu een langdurige indicatie hebben (zoals 15 jaar). Dit betreft echter 

incidentele formatie. Daarna is de inschatting dat de jaarlijkse instroom van nieuwe 

cliënten ongeveer 250 per jaar zal zijn. 

• De benodigde formatie hangt grotendeels samen met besluitvorming over de 

herindicatie van cliënten die nu een langdurige indicatie hebben. Mocht de uitkomst 

hetzelfde zijn als waar cliënten nu recht op hebben, dan is 3% een goede indicator. 

Mocht het echter structureel lager uitvallen, dan moeten we uitgaan van veel hogere 

percentages (>10%). Dit komt ook overeen met de ervaring vanuit de transitiehulp bij 

huishouden. 

17 

Nieuwe taken en formatie 

 

5. Beroep & bezwaar - uitgangspunten 



• Voor de berekening van benodigde formatie voor B&B gaan we uit van:  

− Aantal beschikkingen voor cliënten (922 incidenteel, 200 structureel) 

− Verwacht percentage bezwaarprocedures, percentage beroep op bezwaar,  

− Tijdsindicatie per activiteit. 

• De cijfers voor percentage beroep op bezwaar en tijdsindicatie per activiteit komen uit 

andere gemeenten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uit de berekening komt naar voren dat structureel maar beperkt is, terwijl incidenteel 

behoorlijk kan oplopen, afhankelijk van keuzen. 
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Nieuwe taken en formatie 

 

5. Beroep & bezwaar - conceptberekening 

Structureel Cliënten Percentage Uur per stuk Formatie structureel 

Bezwaarprocedures 
250 

3% 7 0,03-0,05 

Beroepsprocedures 25% 1 162 0,02- 0,03 

TOTAAL     0,05-0,08 fte 

Incidenteel Cliënten Percentage Uur per stuk Formatie (3%)  Formatie  (10%) 

Bezwaarprocedures 
750 

3%-10% 7 0,10-0,15 0,32 – 0,48 

Beroepsprocedures 25% 16 0,06-0,08 0,18 – 0,28 

TOTAAL     0,16-0,23 0,51-0,76 fte 

1. Percentage beroep op bezwaar tussen 18%-30%. 25% genomen als gemiddelde 

2. Dit betreft benodigde inschatting van beroep plus hoger beroep 



• Momenteel draagt ISD Bollenstreek bij aan de proeftuin jeugd- & gezinsteam (JGT) in 

Lisse. De huidige ervaring is - na een intensievere inzet in het begin -  dat de bijdrage 

van de consulent ISD ongeveer 4 uur in de week bedraagt.  

• Vanaf januari starten er 6 nieuwe JGT, waarbij de ISD gevraagd is een bijdrage te 

leveren.  

• Afhankelijk van de rekenmethode komt je uit tussen 0,67 – 0,96 fte. 

− 6 * 4 uur per week, bedraagt 24 uur per week. Uitgaande van werkweek van 36 uur, 

betreft dit 0,67 fte structureel 

− 24 uur per week * 52 weken bedraagt 1.248 uur per jaar. Uitgaande van 1.300 

productieve uren, betreft dit 0,96 fte. 

• Het verschil tussen beiden betreft of we uitgaan dat de 4 uur een gemiddelde van 

productieve uren is of in deze 4 uur ook niet-productieve uren zitten (zoals vakantie, 

ziekte, overleg, etc.).  

• Gezien de ervaring dat opstarten meer tijd vergt, adviseren we 0,7 fte structureel te 

reserveren en 0,3 fte incidenteel. En gaandeweg bij te stellen op basis van de 

werkelijkheid of (her)afspraken over gewenste inzet. 
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Nieuwe taken en formatie 

 

6. Bijdrage jeugdzorg: jeugd- & gezinsteams 



• ISD is gevraagd een rol te spelen in de administratieve en financiële afhandeling van 

PGB jeugd. Het betreft momenteel 153 cliënten. Dit nemen we vooralsnog als 

uitgangspunt voor de berekening. De taken omvatten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De taken zijn verdeeld over een administratieve functie in de lijn (0,25 fte) en de 

financiële administratie (0,06 fte). Wij adviseren één administratieve medewerker in de 

lijn als aanspreekpunt voor gemeenten te hanteren. 

• Daarnaast vergt het inregelen nog extra incidentele capaciteit en kosten voor 

aanpassen van systemen (met name 2014 en begin 2015). 
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Nieuwe taken en formatie 

 

6. Bijdrage jeugdzorg: PGB afhandeling 

Administratieve taken PGB Aantal Tijdsbesteding Totaal 

Registreren binnenkomende beschikkingen en verzorgen 

toekenningsbericht aan SVB 

153 1 uur 153 

Verzorgen meldingen in CAK portaal voor PGB 

beschikkingen waar ouderbijdrage voor geldt (uitgangspunt = 

10% van PGB) 

15 1 uur 15 

Controleren of zorgovereenkomsten in SVB portaal in lijn zijn 

met beschikkingen. Bij mismatches contact opnemen met 

JGT 

153 1 uur 153 

Vier wekelijkse bevoorschotting van SVB voor PGB jeugd 13 2 uur 26 

Verzorgen rapportages over PGB (per kwartaal?) per 

gemeente 

4 8 uur 32 

Jaarlijkse verrekening en nacalculatie en berekenen 

bevoorschotting voor nieuwe jaar 

1 24 uur 24 

TOTAAL 403 uur = 0,31 fte 



• De nieuwe participatiewet leidt tot een verbreding van de doelgroepen, doordat 

instroom in de huidige WSW stopt en in de Wajong beperkt wordt. Deze doelgroepen 

stromen vanaf 2015 in bij de gemeente.  

• Voor ISD Bollenstreek wordt verwacht dat dit jaarlijks ongeveer 30 extra mensen 

betreft, die op termijn leiden tot een toename van het klantbestand voor inkomen van 

200 cliënten. 

• Begeleiding van deze doelgroep naar werk wordt vooralsnog niet door ISD Bollenstreek 

uitgevoerd, maar door een nieuw in te richten servicepunt werk (per april 2015). 

• Dit leidt tot extra werkzaamheden voor ISD Bollenstreek voor indiceren en verstrekken 

van uitkeringen aan 30 extra cliënten. 
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Nieuwe taken en formatie 

 

7. Extra instroom inkomen 

Structureel Cliënten Uren per stuk Formatie structureel 

Indiceren van extra cliënten 30 per jaar 6 uur 0,11 – 0,17 fte 
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Nieuwe taken en formatie 

 

Overzicht formatie 

Nieuwe taken functie Structureel  

(min - max) 

IJkpunt voor 

nieuwe taken 

Incidenteel in 

2015 (min - max) 

1 Beleidscapaciteit Beleidsmedewerker 0,8 – 1,2* 1,0 beleid N.v.t. 

2 Contract-

management 

Contractmanager 0,7 – 1,1 1,0 0,9 – 1,4 

3 Toegang  

(indicatiestelling) 

Consulent PC WMO 

Medewerker PC 

2,1 -  3,3 2,3 consulent 

0,4 medewerker 

4,4 – 6,5 

4a Financiële 

afhandeling 

Consulent financiën & 

controle 

0,4 - 0,6 0,5 0,4 - 0,6 

4b Financieel beheer & 

verantwoording 

Consulent interne 

controle 

0,8 – 1,2 1,0 n.v.t. 

5 Bezwaar & beroep 0,1 Meenemen in 

huidige taken 

0,2  - 0,8 

6a Bijdrage 

jeugdteams 

Consulent KCC 0,7 0,7 0,3 

6b Administratieve 

ondersteuning 

toegang jeugdzorg 

Medewerker PC 0,3 0,3  n.v.t. 

7 Extra doelgroep 

inkomen 

0,1 - 0,2 Meenemen in  

huidige taken 

TOTAAL 6,0 – 8,7  fte 7,2 fte 6,2 – 9,6 fte 

* Deze formatie is exclusief €25k voor inhuur van inkoopexpertise 



 

 

 

 

23 

Nieuwe taken en formatie 

 

Adviezen voor invulling van formatie/functies 

Voor een aantal functies geldt dat het nodig is dat deze zo snel mogelijk beschikbaar zijn, 

omdat de werkzaamheden niet per 1 januari beginnen, maar al in het najaar 

beginnen/zijn begonnen: 

• Contractmanager: deze functie begint als de contracten zijn gesloten. Dit vraagt tot 1 

januari behoorlijk veel van deze functie om de benodigde operationele afstemming 

met zorgaanbieders te doen (onderwerpen o.a. bevoorschotting, overbrengen van 

cliënten, facturatie, etc.) 

• Medewerkers in de toegang: de laatste maanden van 2014 vragen communicatie 

naar nieuwe cliënten, registreren in systemen, afstemming over continuïteit daar waar 

instellingen geen contract hebben afgesloten, en afstemming met zorgprofessionals 

die ook een rol in de toegang hebben. 

De toegang voor nieuwe WMO-cliënten vraagt andere competenties en kennis dan van 

huidige WMO-consulenten. Daarom adviseren we kritisch te zijn om interne WMO-

consultenten hiervoor in te zetten, en voor de invulling van deze functie ook extern te 

werven om nieuwe competenties en kennis binnen te halen. 

Wij adviseren de incidentele formatie in 2015 te vertalen naar budget en dit te reserveren 

voor wanneer nodig om via detachering/ inhuur de benodigde capaciteit in te zetten. 

Hierdoor ontstaat ook flexibiliteit in inzet voor taken. 

 

In dit onderzoek is nog geen rekening gehouden met de effecten van formatie-uitbreiding 

op de benodigde overheadfuncties. Het verdient aanbeveling om aandacht te hebben 

voor de balans in ondersteuning/aansturing en de uitvoerende functies. 


