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Inleiding  
 

1 
 Aanpak 

 Uitgangspunten 



1. We gaan na wat de uitgangspunten zijn voor een eventueel te ontwikkelen 

formatierekenregel.  

2. Vervolgens onderzoeken we het formatiebeeld in het basisjaar. We gaan daarbij na 

hoeveel formatie er per functie beschikbaar is en in hoeverre de omvang van iedere 

functie afhankelijk is van de werklast.  

3. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een formatierekenregel.  

4. We sluiten af met aandachtspunten en aanbevelingen voor toepassing van de 

formatierekenregel. 
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Aanpak 



• De wens is dat de formatierekenregel transparant, eenvoudig, robuust en 

toekomstbestendig is. 

 

• De formatierekenregel is een instrument op basis waarvan de benodigde formatie voor 

de uitvoering kan worden berekend gegeven een bepaald volume van de werklast. 

 

• De eenvoud en transparantie van cliënten (Bijstand, WMO en SDV) zijn als indicator 

geprevaleerd boven een verfijning naar individuele aanvragen of (werk)processen. 

Redenen hiervoor zijn: 

o De zeggingskracht van een rekenregel neemt toe door eenvoud en transparantie  

o Schijnnauwkeurigheid ligt op de loer bij nadere verfijning van de rekenregel 

o Eventuele aanpassingen als gevolg van nieuwe wetgeving zijn eenvoudig te 

verwerken. 
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Uitgangspunten 1 



• De formatierekenregel heeft betrekking op het primaire proces van de uitvoering 

(Bijstand-WMO-SDV) exclusief het management, beleid, secretariaten, ICT-

ondersteuning, financiële administratie, et cetera. 

 

• Als basis voor de werklast hanteren we het aantal cliënten voor de Bijstand, WMO en 

SDV. 

 

• De formatierekenregel berekent de mutatie in de totale benodigde formatie (dus niet 

uitgesplitst naar functies) voor de uitvoering van de Bijstand, WMO en SDV bij een 

verandering van het volume. In een separaat rekenmodel wordt een doorvertaling naar 

functies gemaakt. 
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Uitgangspunten 2 
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Basisbeeld formatie 
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 Inleiding 

 Productcentrum & KCC 

 Totale formatie 

 Vaste en variabele formatie 



• De bezetting van de ISD in juli 2014 geldt als uitgangspunt.  

• Deficiënties in de formatie voor huidige taken (kolom ‘op orde’) en de benodigde 

formatie voor nieuwe taken (kolom ‘nieuw’) worden toegevoegd aan de formatie in 

2014. Deze basisformatie dient als uitgangspunt voor de formatierekenregels.  

 

• In deze paragraaf gaan we eerst na hoe de formatie in het basisjaar is verdeeld over 

de verschillende functies. Vervolgens gaan we na in hoeverre de werklast van de 

verschillende functies afhankelijk is van het bijstandsvolume. 

• Op de komende dia’s staan de functies binnen de ISD die zich (geheel of gedeeltelijk) 

met de uitvoering van Bijstand, WMO en SDV bezig houden.  

• Bij elke functie is de totale formatie aangegeven. Vervolgens is de formatie uitgesplitst 

in een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is onafhankelijk van het aantal 

cliënten. Bij het variabele deel beweegt de werklast en daarmee de benodigde formatie 

mee met het aantal WWB-ers, WMO-cliënten of SDV-cliënten. 

 

• Naast het bovenstaande is ook een doorrekening gemaakt van incidentele formatie en 

overheadformatie. Hier wordt verder niet mee gewerkt in de vuistregels, omdat deze 

zijn bedoeld om de structurele primaire formatie te kunnen berekenen.  

• Op verzoek is deze informatie weergegeven bedoeld omdat het op overzichtelijke wijze 

samenvat wat de consequenties zijn van de onderzoeken naar huidige en nieuwe 

taken. 
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Inleiding 
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Huidig Op orde Nieuw Totaal Vast Bijstand WMO SDV

Product  Centrum 37,88 6,30 3,00 47,18 15,20 14,65 8,36 8,97

Consulent Flexibele  schil 1,00 1,00 0,50 0,35 0,15

Consulent PC Re-integratie 3,67 3,67 3,67

Consulent PC SDV 4,17 1,30 5,47 5,47

Consulent PC T&V 0,78 1,00 1,78 1,78

Consulent PC Wi 0,67 0,67 0,67

Consulent PC WMO 5,00 2,30 7,30 7,30

Consulent PC WWB 7,67 3,50 11,17 11,17

Consulent handhaving 0,50 0,50 1,00 1,00

Consulent PC sociale recherche 1,00 1,00 1,00

Consulent PC Sociale Recherche (Katwijk) 0,67 0,67 0,67

Coördinator PC (50%) - coördinatie 0,95 0,95 0,95

Coördinator PC (50%) - uitvoering 0,95 0,95 0,95

Kwaliteitsmedewerker 3,39 3,39 3,39

Medewerker PC 1,59 0,70 2,29 0,30 1,59 0,40

medewerker PC WWB/T&V 0,36 0,36 0,36

Medewerker PC Re-integratie 0,56 0,56 0,56

Medewerker PC SDV 3,22 3,22 3,22

Medewerker  flexibele  schil 0,89 0,89 0,45 0,31 0,13

Medewerker PC WWB Sociale Recherche 0,86 0,86 0,86

Klant  Contact Centrum 20,28 0,00 0,70 20,98 1,65 9,67 6,77 2,90

Coördinator KCC (50%) - coördinatie 0,95 0,95 0,95

Coördinator KCC (50%) - uitvoering 0,95 0,95 0,47 0,33 0,14

Consulent KCC 13,78 0,70 14,48 0,70 6,89 4,82 2,07

Medewerker KCC 4,61 4,61 2,31 1,61 0,69

Algemeen 8,12 1,30 1,00 10,42 10,42 0,00 0,00 0,00

Directeur 1,00 1,00 1,00

Afdelingshoofd Uitvoering 1,00 1,00 1,00

Beleidsmedewerker 2,56 1,30 1,00 4,86 4,86

Juridisch  medewerker Bezwaar en Beroep 1,00 1,00 1,00

Medewerker bezwaar en beroep 0,67 0,67 0,67

Consulent P&O 0,89 0,89 0,89

Managementassistent / communicatieadviseur 1,00 1,00 1,00

Bedrijfs  Ondersteuning 8,89 0,00 2,50 11,39 10,39 0,00 1,00 0,00

afdelingshoofd   ondersteuning (50%) 0,50 0,50 0,50

Controller (50%) 0,50 0,50 0,50

Cons  interne controle 1,39 1,00 2,39 2,39

Cons financiën en control 1,78 0,50 2,28 2,28

Contract beheerder 0,00 1,00 1,00 1,00

Applicatiebeheerder 1,72 1,72 1,72

Medewerker 1,00 1,00 1,00

Medew archief 1,00 1,00 1,00

Concierge 1,00 1,00 1,00

Totaal 75,17 7,60 7,20 89,97 37,66 24,31 16,13 11,87
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Formatierekenregels 
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 Ontwerp en werking rekenregels 

 Rekenregel Bijstand 

 Rekenregel WMO 

 Rekenregel SDV 
 
 



 

 

 

 

 

We lezen uit de voorgaande tabel af dat de formatie behorend bij de variabele 

Bijstandstaken op het ijkmoment gelijk is aan 24,31 fte. Het volume betreft het aantal 

uitkeringsgerechtigden verdeeld naar participatieladder per 2 oktober 2014 plus de 

verwachting van nieuwe klanten voor 2015. 

 

Als we die formatie afzetten tegen het aantal WWB-ers vanaf 2015 (1.245), concluderen 

wij dat het verhoudingsgetal (afgerond) gelijk is aan 51 WWB-ers op 1 fte (1.245 gedeeld 

door 24,31). Dus: 51 WWB-ers erbij (eraf), betekent 1 fte extra (minder). 
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Rekenregel Bijstand 

Huidig Nieuw > 2015 

Basisformatie Bijstand 24,31 

Basisvolume Bijstand 1.215 30 1.245 

Verhoudingsgetal Bijstand 51 



 

 

 

 

 

We lezen uit de voorgaande tabel af dat de formatie behorend bij de variabele WMO-

taken op het ijkmoment gelijk is aan 16,13 fte. Het volume betreft het aantal Wmo 

voorzieningen (Collectief vervoer, HbH PGB/Natura, Rolstoel-, Vervoers-, en 

woonvoorzieningen), plus de verwachting van nieuwe Wmo voorzieningen voor 2015. 

 

Als we die formatie afzetten tegen het aantal WMO-voorzieningen vanaf 2015 (10.971), 

concluderen wij dat het verhoudingsgetal (afgerond) gelijk is aan 680 voorzieningen op 1 

fte (10.971 gedeeld door 16,13). Dus: 680 voorzieningen erbij (eraf), betekent 1 fte extra 

(minder). 
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Rekenregel WMO 

Huidig Nieuw > 2015 

Basisformatie WMO 16,13 

Basisvolume WMO 9.971 1.000 10.971 

Verhoudingsgetal WMO 680 



 

 

 

 

 

We lezen uit de voorgaande tabel af dat de formatie behorend bij de variabele SDV-taken 

op het ijkmoment gelijk is aan 11,87 fte. Het volume betreft het aantal SDV-trajecten in 

verschillende stadia (schuldregeling, budgetbeheer, WSNP, Stabilisatie en aanmelding). 

Er is geen beleidswijziging die zorgt voor toename van het aantal trajecten in 2015. 

 

Als we die formatie afzetten tegen het aantal SDV-cliënten vanaf 2015 (585), concluderen 

wij dat het verhoudingsgetal (afgerond) gelijk is aan 49 cliënten op 1 fte (585 gedeeld door 

11,87). Dus: 49 SDV-ers erbij (eraf), betekent 1 fte extra (minder). 
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Rekenregel SDV 

Huidig Nieuw > 2015 

Basisformatie SDV 11,87 

Basisvolume SDV 585 - 585 

Verhoudingsgetal SDV 49 
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Te maken keuzes  
 

4 
 Aandachtspunten 

 Toepassing rekenregel 

 



• De ISD moet er rekening mee houden dat de formatierekenregel twee kanten op werkt. 

Als het volume oploopt krijgt de afdeling er formatie bij en is die beter in staat om de 

taken te verrichten. Als het volume omlaag gaat, moet er formatie worden ingeleverd. 

Dat gaat gepaard met frictie. Daarmee moet rekening worden gehouden.  

• Gemeenten gaan zeer divers om met het al dan niet maken van interne afspraken over 

de omvang van de formatie voor de uitvoering. Sommige gemeenten hanteren een 

uitgebreid formatiecalculatiemodel. In een dergelijk model wordt tot op functieniveau 

nauwkeurig berekend hoe hoog de formatie moet zijn. Afgesproken is dan dat het 

formatiecalculatiemodel leidend is voor de omvang van de beschikbaar te stellen 

formatie. De gemeente Den Bosch hanteert een dergelijk model. Gemiddeld komt de 

toepassing daarvan neer op 1 fte meer of minder bij een verandering van het WWB-

volume met 70.  

• De vuistregels van deze gemeenten zijn niet zomaar te vergelijken met de vuistregels 

van ISD Bollenstreek. De vuistregel heeft een sterk individueel karakter en is 

gekoppeld aan de processen van de (i)SD in kwestie. Uit de benchmark blijkt dat de 

ISD qua formatie onder het landelijke gemiddelde van intergemeentelijke sociale 

diensten uitkomt.  
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Aandachtspunten 



• Als uitgangspunt geldt dat de rekenregel robuust is en meerjarig wordt toegepast. Hij 

vraagt echter wel om onderhoud. Verandering in wet- en regelgeving, organisatorische 

veranderingen, verandering en technologie (bijv. ICT) of verandering in politieke en 

bestuurlijke wensen, kan ertoe leiden dat er meer of minder formatie nodig is. Het ligt 

voor de hand om jaarlijks bij de begrotingsvoorbereiding na te gaan of de rekenregel 

nog actueel is en indien aanpassingen vereist zijn, deze te bespreken met de colleges 

en de rekenregels eventueel aan te passen.  

• Jaarlijkse aanpassingen moeten echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Als te veel 

ruimte wordt geboden voor aanpassingen, verwatert het doel van de rekenregel (= een 

vaste afspraak over wanneer er meer of minder formatie komt). Het ligt in de rede om 

de rekenregel één maal per vier jaar tegen het licht te houden en na te gaan of 

aanpassing wenselijk is.  

• Het is aan te bevelen om de discussie tussen de ISD en de colleges over de 

benodigde omvang van de formatie te beperken tot één keer per jaar. Slechts in 

incidentele, uitzonderlijke gevallen kunnen bijstellingen tijdens het uitvoeringsjaar 

plaatsvinden.  

• Behoedzaamheid: we merken op dat het voor de betreffende werklastbepalende 

factoren lastig is om goed te ramen. Het is daarom raadzaam zoveel mogelijk uit te 

gaan van realisaties, om te voorkomen dat in het begrotingsjaar te veel of te weinig 

formatie wordt toegekend.  
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Toepassing van de rekenregels 1 



• Toepassing van de rekenregel leidt ertoe dat bij meer volume de formatie toeneemt en 

bij minder volume de formatie afneemt. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de 

verandering in de formatie verdeeld wordt over de functies conform de verdeling in de 

formatie-tabel hiervoor (toedeling aan de verschillende functies). In de praktijk zal de 

verandering in de formatie ook gebruikt worden om interne specifieke knelpunten op te 

lossen. De verhouding tussen de functies zal dan veranderen. Op dat moment is het 

belangrijk dat er tevens aandacht wordt besteed aan herijking van de rekenregel.  

• De rekenregel heeft betrekking op de structureel benodigde formatie. Het gaat niet 

over het incidenteel wegwerken van achterstanden e.d. Het kan zo zijn dat er tijdelijk 

meer formatie nodig is om incidentele redenen, dan berekend o.b.v. de rekenregel. 

Belangrijk is dat er duidelijk onderscheid gemaakt blijft worden tussen de incidentele 

formatie en de structurele formatie. Dat is vaak niet gelijk aan de verhouding in tijdelijke 

en vaste contracten.  

• Bij deze vuistregels is geen rekening gehouden met de effecten van formatie-

uitbreiding of –krimp op de benodigde overheadfuncties. Het verdient aanbeveling om 

aandacht te hebben voor de balans in ondersteuning/aansturing en de uitvoerende 

functies. 
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Toepassing van de rekenregels 2 


