
Van: Griffie-Hillegom 

Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 17:03:52  

Onderwerp: Ter informatie: HLT-monitor 3-meting 

  
Beste raadsleden, 
  
Ieder jaar meten we met de monitor HLT vanuit verschillende perspectieven hoe de organisatie 
ervoor staat; ook brengen we met de metingen de doorontwikkeling van de organisatie in beeld. In 
mei hebben we u gevraagd de enquête voor de monitor HLT in te vullen. Iets minder dan de helft, 
44%, van alle raadsleden vulde de enquête in Hierbij sturen we u de resultaten van de 3-meting ter 
informatie toe, hieronder vindt u een korte samenvatting. 
  

De 3 meting, hoe staat HLTsamen ervoor? Nog even de resultaten op een rij:  
Medewerkers  
Medewerkers geven aan goed toegerust te zijn voor hun functie. Zij waarderen de toerusting op 
de eisen die de functie aan hen stelt met een 7,8. Het werkplezier nam dit jaar iets toe: de 7,4 van 
de 2-meting werd een 7,6. De medewerkers ervaren de mate waarin zij vervangen worden ook 
beter dan vorig jaar, dit percentage werd 73% (was 64%). Wat betreft de strategische 
positieverbetering zien we een toename van het aantal ambtelijke strategische posities. Ook nam 
het aantal strategische bestuurlijke afspraken toe. Daarbij blijkt uit gesprekken met 
teammanagers, beleidsmedewerkers en collegeleden dat medewerkers, maar ook collegeleden, 
zich bewust zijn van het belang van een stevige positionering van Hillegom, Lisse en Teylingen in 
de regio en daar ook op inzetten.  
  
De colleges en raden  
De tevredenheid van de colleges en raden over de kwaliteit van de advisering (gedefinieerd als 
betrokkenheid bij kaderstelling, wijze van meedenken, mate van flexibiliteit en integraliteit) nam 
flink toe. Collegeleden gaven de kwaliteit van advisering een 6,9 (was een 6,4) en de raadsleden 
waarderen de kwaliteit van advisering met een 6,4 (was een 5,8). De raadsleden zijn ook meer 
tevreden over de kwaliteit van bestuurlijke stukken dan vorig jaar (nu een 6,1, vorig jaar een 5,8), 
de collegeleden iets minder (nu een 6,4, was een 6,8). Collegeleden en raadsleden ervaren, net als 
de medewerkers zelf, dat de vervanging van medewerkers toeneemt. Tot slot: de raadsleden 
constateren dat het samenspel met de samenleving (participatie) beter gaat, dat onderdeel krijgt 
een 6,7 (was een 6,1). De collegeleden geven het samenspel een 6,9, hetzelfde cijfer als vorig jaar.  
  
Partners  
De partners zijn tevreden over de dienstverlening, zij geven de dienstverlening een ruime 
voldoende. Ook herkennen onze partners de kernwaarden Inventief, Krachtig en Verbindend, zij 
waarderen de kernwaarden met een 7. Over het samenspel met de drie besturen zijn en blijven de 
partners tevreden, de waardering daarvoor is een 7,4.  
  

(Tussen-)evaluatie HLTsamen 
Vorig jaar heeft een tussenevaluatie van de organisatie plaatsgevonden. De tussenevaluatie is door 
Berenschot uitgevoerd en in november 2019 verscheen de rapportage. Kort samengevat 
concludeerde Berenschot dat HLTsamen ‘als lerende organisatie goed op weg is’. Naast deze 
conclusie deed Berenschot een aantal aanbevelingen; in de bestuursrapportage HLTsamen 2020, die 
nu wordt opgesteld, geven we met behulp van een stoplichtenmodel aan hoe HLTsamen de 
aanbevelingen uit de tussenevaluatie uitvoert.  
  
Hoe nu verder?  



De resultaten van de 3-meting zijn gedeeld met het managementteam, de directie en het bestuur. 
Ook delen we de resultaten van de 3-meting met de medewerkers van HLTsamen en onze partners. 
Tijdens een nog te organiseren radenbijeenkomst gaan we graag met u in gesprek over de monitor 
en de 3-meting. 
  
Vragen 
Als u vragen heeft over de 3-meting dan hoor ik deze graag! U kunt mij bereiken via 
a.jonquiere@hltsamen.nl of 06-51376646. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annelie Jonquiere 
Strategisch adviseur 
Team Strategisch adviseurs, Strategie en projecten 
 

Aanwezig op: Ma, Di, Wo, Do, Vr 
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3-meting, 1 augustus 2020

HLT-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de 
HLT-werkorganisatie in beeld 

M
onitor



Monitor 
3-meting



   

RESPONS 3-METINGRESPONS 3-METING

Partners 24%

Colleges 100%

Raden 44%

Medewerkers 52%

Inhoudsopgave
Respons 3-meting  2

Beheersing en reductie van kosten  31

Verbetering van kwaliteit  42

Vermindering van kwetsbaarheid   63

Verbetering van de strategische positie  84

LEESWIJZER
In de eerste kolom ‘resultaten van de 1-meting’ staan de cijfers van de 1-meting met daarachter (in rood of groen) de vergelijking met de cijfers van de 0-meting. Voor de volgende 
kolommen, met de 2- en 3- meting, geldt hetzelfde. 

In het concernplan 2020 is ten aanzien van een aantal indicatoren (zoals bijvoorbeeld voor de waardering van de partners van hostmanship, bereikbaarheid en tijdigheid) een normering 
opgenomen; deze normering vindt u terug in de laatste kolom.



1 
Beheersing en 
reductie van kosten 
SUBDOEL: 
Realisatie van een bezuiniging van € 1,725 miljoen (= 5%) op bedrijfsvoeringskosten vanaf 2020

FOCUS GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 3-METING NORM 31-12-2020

- Duurzaam  
(toekomstbestendig) invullen van  
vacatureruimte

- Harmoniseren  en uniformeren van 
werkprocessen 

- Inbedden van brede  
control-functie

- Efficiënt en duurzaam  
inkopen

% gerealiseerde besparing Vanaf 2020 realiseert HLTsamen een 
besparing van € 1,7 miljoen ten opzichte 
van de oorspronkelijke inbreng. In 2019 
is een besparing van € 0,85 miljoen 
gerealiseerd. 

Besparing: 
€ 1,725 miljoen

Besparing: 
€ 1,725 miljoen

Sluitende  
meerjarenbegroting

HLTsamen is ook op de lange termijn 
financieel gezond met een sluitend 
meerjarig perspectief. 

Sluitende 
meerjarenbegroting

Sluitende  
meerjarenbegroting

Oordeel van de accountant De accountant oordeelt positief over de 
financiële huishouding van HLTsamen. 

Oordeel: 
volgt  

Positief oordeel



FOCUS GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING
AMBITIE/NORM, GE-
STELD IN HET CON-
CERNPLAN 2020

 - Kwaliteitsimpuls geven aan 
de aandachtsgebieden (Eco-
nomie, Sociaal domein)

 - Toerusten van medewer-
kers in het werken voor drie 
besturen

 - Ontwikkelen en inbedden van 
nieuwe functies t.a.v. kwali-
teitsbeheer en ontwikkeling 
(I&A, BMO, Control)

 - Professioneel sturen op  
projecten

 - Ontwikkelen van hostmanship

Doorontwikkeling van: 
- Externe gerichtheid 
- Passend gebruik van innova-

tie in de dienstverlening
 - De kwaliteit van beleidsvoor-

stellen en beleidsuitvoering 
 - Digitalisering (waaronder 

toename afgifte aantal 
digitale producten)

 - Integraal werken (met partici-
patie als basis) 
LEAN inrichten van processen 

 - Samenwerking en collegiale 
toetsing

 - Participatie

Waardering van de 
dienstverlening van de 
organisatie door partners 
(verenigingen, verbonden 
partijen, zorginstellingen, 
eerstelijns-organisaties, 
onderwijs-besturen etc.)

Waardering door partners 
van:
Hostmanship

Bereikbaarheid

Tijdigheid

Waardering:

7,6  (+0,1)

7,2    (-)

7,1   (+0,3)

Waardering:

7,3  (-0,3)

7     (-0,2)

7,2  (+0,1)

Waardering:

7,5  (+0,2)

7 ,2  (+0,2) 

6,9   (-0,3)

Waardering:

Hostmanship    7,3

Bereikbaarheid 7,0

Tijdigheid          7,2

Uitkomst Audit 
Basisregistratie Personen 
(BRP)

Jaarlijks evalueren de 
gemeenten de kwaliteit 
van de uitgifte van 
waarde-documenten als 
reisdocumenten en rijbewijzen 
(resultaat zelfevaluatie 
paspoorten en NIK)

H: GOED  (-) 
L: GOED   (-)  
T: GOED   (-)  

De beoordelings-
systematiek is in 2018 
t.o.v. 2017 gewijzigd in 
categorieën 
- bijhouden BRP en
- verstrekking van gegevens. 
De score is: 92%                 

De beoordelings-
systematiek is in 2019 t.o.v. 
2018 gewijzigd in een score 
per gemeente:
Hillegom   99%
Lisse          100%
Teylingen  100% 

Voortzetten goede 
score BRP-evaluatie 
voor Hillegom, Lisse 
en Teylingen

Herkenbaarheid van de 
kernwaarden van de 
organisatie en de mate 
waarin deze kernwaarden 
worden uitgedragen 
en toegepast. Vanuit 
het perspectief van de 
medewerkers en externe 
partners

Waardering van/mening 
over:
 - Inventieve  

karakter (‘er wordt inventief 
gewerkt’)

 - Daadkracht (‘er wordt 
resoluut en daadkrachtig 
gehandeld’)

 - Verbindende kracht (‘het 
maken van verbinding staat 
voorop’)

Toepassing kernwaarden

Medewerkers  Partners

6,3 (-0,1)        7,3 (+0,9)

6,2 (-)  7,1 (+1,0)

6,4 (+0,2)       7,5 (+0,8)

Medewerkers  Partners
5,8 (-0,6)         6,7 (+0,3)

Medewerkers    Partners

6,3 (-)  7,3 (-)

6  (-0,2) 7,1 (-)

6,5 (+0,1) 7,2 (-0,3)

Medewerkers       Partners
5,9 (+0,1)             6,4 (-0,3)

Medewerkers    Partners

6,8 (+0.5)           6,9 (-0,4)

6,6  (+0.6)           7,1 (-)

6,8 (+0,3)            7,2 (-)           

Medewerkers       Partners
6,4 (+0,5)              6,2 (-0,2)

Medewerkers waarderen 
de toepassing van de 
kernwaarden met een 6,3 

SUBDOELEN: GOEDE DIENSTVERLENING… 
a. voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners

b. voor de gemeentebesturen

c. tussen collega’s

2 
Verbetering van kwaliteit     



GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE/NORM, GESTELD IN 
CONCERNPLAN 2020

Waardering dienstverlening door 
collegeleden en raadsleden

Waardering van:
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

 - Kwaliteit van advisering 
(betrokkenheid bij 
kaderstelling, wijze van 
meedenken, mate van 
flexibiliteit en integraliteit)

 - Aansluiting van advisering op 
beleidskoers

 - Kwaliteit bestuurlijke stukken

Colleges      Raden
6,8 (+1.0)     5,6  (-0,6)               

7   (+1,1)       5,9  (-0,1)

6,6  (+0,5)     6,2  (+0,2)

6,6  (+0,9)      5,7  (-0,3)

Colleges            Raden
6,0 (-0,8)           5,8   (+0,2)               

6,4 (-0,6)           5,8  (-0,1)

7,4 (+0,8)           6,2   (-)

6,8 (+0,2)           5,8   (+0,1)

Colleges        Raden
6,6  (+0,6) 6,2  (+0,4)

6,9 (+0,5)      6,4  (+0,6)

7,5 (+0,1) 6,2  (-)

6,4  (-0,4) 6,1 (+0,3)

-

Waardering dienstverlening door 
medewerkers

Waardering van:
 - Hostmanship (welkom voelen 

in de organisatie)

 - Bereikbaarheid (fysiek, via 
mail/telefoon/whatsapp)

 - Tijdigheid (reactie op mail/
telefoon/whatsapp)

Cijfer dienstverlening intern

7,1 (-0,7)

6,2 (-0,7)

6,4 (-0,5)

6,7 (-0,5)

7,3 (+0,2) 

6,3 (+0,1)

6,5  (+0,1)

6,6 (-0,1)

7,7 (+0,4)           

7   (+0,7)           

6,8 (+0,3)

7,2 (+0,6)

GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE/NORM 31-12-2020

Digitale volwassenheid Aantal aangeboden digitale 
producten voor inwoners en 
ondernemers

Producten voor inwoners
H: 65% (+11%)
L: 61% (+7%)
T: 75% (+5%)

Producten voor ondernemers
H: 37% (-)
L: 52% (+5%)
T: 67% (+6%)

Producten voor inwoners
H: 86% (+21%)
L: 79% (+18%)
T: 79% (+4%)

Producten voor ondernemers
H: 69% (+32%)
L: 68% (+16%)
T: 75% (+8%)

De systematiek is gewijzigd: de 
VNG hanteert vanaf 2019
de Monitor Doelgerichte 
Digitalisering (MDD): deze 
monitor geeft inzicht in de status 
van de digitale dienstverlening. 
Cijfers volgen in 2020 (bij de 
burgerpeiling van WSJG).

 

Waardering dienstverlening door 
inwoners

Gemeentelijke dienstverlening Waardering inwoners (Waar staat 
je gemeente?) WSJG
H: 6,8 (-)
L:  6,6 (-0,2)    
t.o.v. benchmark WSJG)
 T:  7,1 (+0,2)  
 t.o.v. benchmark WSJG)

In 2020 vindt de tweede meting 
WSJG plaats

Waardering  

inwoners WSJG
 (Waar staat je gemeente?) 

Volgt in 4e kwartaal 2020

Normscore gemeentelijke 
dienstverlening:
7.0



SUBDOELEN:  
a. Toename van robuustheid van de organisatie (opvangen onverwachte omstandigheden)

b. Toename van bewustzijn en beheersing van risico’s (o.a. ten aanzien van kosten, integriteit en (informatie-)veiligheid

c. Toename van adequate onderlinge vervangbaarheid

d. Tevredenheid van medewerkers en bestuur

3 
Vermindering van kwetsbaarheid 

FOCUS GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE/NORM 31-12-2020

 - Coachen en opleiden  
van medewerkers

 - Inzetten op organisatie-
ontwikkeling

 - Versterken van de  
interne en externe  
mobiliteit (HLT@Work)

 - Harmoniseren en  
inrichten van (kritische) 
processen

 - Verbeteren van risico- 
beheersing

 - Krachtenbundeling infor-
matieveiligheid.

 
Doorontwikkeling van:
 - nieuwe (strategische) 

functies
 - Collegiale krachten- 

bundeling
 - LEAN inrichten van  

processen

In- en externe mobiliteit Voldoende dynamiek in de 
organisatie door:
Instroom van nieuwe 
medewerkers

Doorstroom

Uitstroom huidige  
medewerkers

7% 

4%

6% (-)

8% 

4% 

6% 

12 % 

4 %

10%

-

Kennis en  
vaardigheden

Toerusting op de eisen 
die de samenleving 
aan de organisatie stelt 
(toekomstgericht, duurzaam, 
complexe problematiek)

Toerusting op de eisen 
die de functie stelt aan de 
medewerkers

College      Raad
6,8 (+0,4)   5,8 (-0,2)

     

 Medewerkers
 7,8  (+ 0,2)

College      Raad
6,4 (-0,4)   6,0 (+0,2)

Medewerkers
 8 (+ 0,2)

College      Raad
6,9 (+0,5)   6,3 (+0,3)

Medewerkers
 7,8 (- 0,2)

-

Motivatie  
medewerkers

Mate van plezier  
in het werk

7,2 (-0,5) 7,4 (+0,2) 7,6 (+0,2)



GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE/NORM 31-12-2020

Onderlinge vervangbaarheid Mate waarin medewerkers 
ervaren dat zij vervangen worden 
bij afwezigheid

Percentage overgenomen werk 
door een directe collega

Mate waarin…
Collegeleden ervaren dat 
medewerkers elkaar onderling 
vervangen 

Raadsleden ervaren dat 
medewerkers elkaar onderling 
vervangen

68% (-)

74% (+1%)

66% (+14%)

49% (+16%)

64% (-4%)

72% (-2%)

60% (-6%)

52% (+3%)

73%  (+9%)

77%  (+5%)

77% (+17%)

58%  (+6%)

Mate waarin medewerkers 
ervaren dat zij vervangen worden 
handhaven c.q. versterken

Mate waarin collegeleden 
en raadsleden ervaren dat 
medewerkers vervangen worden 
versterken

Informatieveiligheid Gemeenten zijn 
verplicht datalekken met 
persoonsgegevens te melden bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP)

Aantal meldingen
2 (+1) 1 (-1) 1 (-)

Aantal meldingen
0

Up-time automatisering 
(ongeplande uitval)

Het percentage beschikbaarheid 
van de Automatisering wordt 
voortdurend gemeten

99% (-) 99% (-) 99,5 % (+0,5%) 99%



Subdoelen: 
a. Betere verbinding met en toename van invloed op verbonden partijen, regionale en landelijke partners

b. Toename van regie op verbonden partijen

c. Versterkte bijdrage van HLT aan de thema’s Economie, Sociaal Domein en Duurzaamheid

d. Versterken strategisch vermogen

FOCUS GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE 31-12-2020

Bundelen van ambtelijke en bestuurlijke 

krachten in advisering en voorbereiding t.a.v. 

samenwerkingsverbanden door ontwikkelen 

van de kwaliteit van strategische advisering

Krachtig regievoeren op verbonden partijen

(Realistisch plan t.a.v. prioriteiten en 

haalbaarheid van strategische thema’s en 

afspraken)

Een betere strategische positie van de drie 

gemeenten in de Bollenstreek, op regionaal, 

provinciaal en landelijk niveau

Toekomstbestendig beleid

Versterken strategisch vermogen

Vergroten samenhang in beleid t.a.v. o.a. 

(politiek-) complexe thema’s

Doorontwikkeling van 

participatie (versterken van de betrokkenheid 

van de samenleving)

Voortgang van de 

strategische thema’s:

Economie

Duurzaamheid

Wonen, zorg en welzijn

Het aantal 

gerealiseerde 

strategische afspraken 

biedt inzicht in de 

voortgang van 

de strategische 

samenwerking 

Totaal aantal gerealiseerde 

strategische afspraken 

binnen de regio vanaf 2016:

Economie 7 (+2)

Duurzaamheid  8 (+6)

Wonen, zorg   9 (+7)                     

en welzijn 

Totaal aantal gerealiseerde 

strategische afspraken 

binnen de regio vanaf 2016:

Economie              8   (+1)  

Duurzaamheid       8   (-) 

                                            

Wonen, zorg  11  (+3)

en welzijn                                    

Totaal aantal gerealiseerde 

strategische afspraken 

binnen de regio vanaf 2016:

Economie  13 (+5)

Duurzaamheid  11   (+3)

                                            

Wonen, zorg 14 (+3)    

en welzijn

Totaal aantal 

gerealiseerde 

strategische afspraken 

binnen de regio te 

behouden c.q. te 

verhogen

4 
Verbetering van de strategische positie



FOCUS GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE 31-12-2020

Toename aantal  strategische (bestuurlijk  

en ambtelijk) posities (o.a. in posities in  

AB en DB GR)

Het aantal posities 

dat de HLTgemeenten 

innemen in samen- 

werkingsverbanden  

in totaliteit en de  

sleutelposities (posities 

op zwaar/ cruciaal 

niveau)

Totaal aantal strategische 

posities

Bestuurlijk      17 (+6) 

Ambtelijk   17 (+13)

Waarvan sleutelposities:

Bestuurlijk     8 (+4)  

Ambtelijk       2 (+1)

Totaal aantal strategische 

posities 

Bestuurlijk      21 (+4)

Ambtelijk       25 (+8)

Waarvan sleutelposities:

Bestuurlijk     9 (+1)  

Ambtelijk       6 (+4)

Totaal aantal strategische 

posities 

Bestuurlijk    25 (+4)

Ambtelijk      32 (+7)

Waarvan sleutelposities:

Bestuurlijk     14 (+5)  

Ambtelijk         6  (-)

Ambitie 31-12-2020 

De ambitie is het 

aantal strategische 

(sleutel-) posities te 

behouden.

Waardering collegeleden voor strategische 

positie/invloed

Beoordeling van 

collegeleden over 

de mate waarin zij 

invloed/positie hebben

Economie 

Lokaal           8  (+1)      

Regionaal     7  (+2)      

Landelijk       4  (+1)

Duurzaamheid

Lokaal           8  (+1)       

Regionaal     6  (-)       

Landelijk       4  (+1)

Wonen, zorg, welzijn

Lokaal            8  (+1)        

Regionaal      7  (+1)        

Landelijk        4  (-)

Economie 

Lokaal           8  (-)      

Regionaal     7  (-)      

Landelijk       4  (-)

Duurzaamheid

Lokaal           8  (-)       

Regionaal     7  (+1)       

Landelijk       5  (+1)

Wonen, zorg, welzijn

Lokaal           8  (-)        

Regionaal      7  (-)        

Landelijk        5  (+1)

Economie 

Lokaal           8   (-)      

Regionaal    7   (-)      

Landelijk       5  (+1)

Duurzaamheid

Lokaal           8  (-)       

Regionaal     7  (-)       

Landelijk       4  (-1)

Wonen, zorg, welzijn

Lokaal            7  (-1)        

Regionaal      7  (-)        

Landelijk        5  (-)  

Waardering raadsleden voor strategische 

positie/invloed

Beoordeling van 

raadsleden over 

de mate waarin zij 

invloed/positie hebben

Economie 

Lokaal            7  (+1)

Regionaal      5  (+1)       

Landelijk        3  (+1)

Duurzaamheid

Lokaal             7  (-)      

Regionaal       5  (+1)      

Landelijk         2  (-)

Wonen, zorg, welzijn

Lokaal             7  (+1)

Regionaal       5  (-)        

Landelijk         2  (-)

Economie 

Lokaal            7  (-)

Regionaal      5  (-)       

Landelijk        3  (-)

Duurzaamheid

Lokaal            7   (-)      

Regionaal      5   (-)      

Landelijk        3   (+1)

Wonen, zorg, welzijn

Lokaal             7  (-)

Regionaal       5  (-)        

Landelijk         3  (+1)

Economie 

Lokaal            7  (-)

Regionaal      5  (-)       

Landelijk        3  (-)

Duurzaamheid

Lokaal            7   (-)      

Regionaal      5   (-)      

Landelijk        3   (-)

Wonen, zorg, welzijn

Lokaal             7  (-)

Regionaal       5  (-)        

Landelijk         3  (-)



GRAADMETER DUIDING RESULTAAT 1-METING RESULTAAT 2-METING RESULTAAT 3-METING AMBITIE 31-12-2020

Waardering collegeleden over ambtelijke 

ondersteuning in strategische positionering

Mate van tevredenheid van collegeleden over de 

ambtelijke ondersteuning in strategische advisering 

(toekomstbestendigheid, samenhang directe relatie 

met visie, afgewogen)

6,9 (+0,8) 7,5 (+0,6) 7 (-0.5) De ambitie is de 

tevredenheid van 

collegeleden over 

de ambtelijke 

ondersteuning in 

strategische advisering 

te handhaven c.q. te 

versterken

Waardering raadsleden over ambtelijke 

ondersteuning in strategische positionering

Mate van tevredenheid van raadsleden over de 

ambtelijke ondersteuning in 

strategische advisering (toekomstbestendigheid, 

samenhang directe relatie met visie, afgewogen)

5,9 (-) 5.9 (-) 6,1 (+0,2) De ambitie is de 

tevredenheid van 

raadsleden over 

de ambtelijke 

ondersteuning in 

strategische advisering 

te versterken

Waardering voor het samenspel gemeente/

samenleving (versterken betrokkenheid 

samenleving)

Beoordeling van collegeleden van het samenspel 

met de samenleving

Beoordeling van raadsleden van het samenspel met 

de samenleving

Beoordeling van medewerkers van het samenspel 

met de samenleving

Beoordeling van externe partners van  het 

samenspel met de besturen van Hillegom, Lisse en 

Teylingen

7,1 (+0,4)

5,4 (-1,3)

6,5 (-0,3)

7,6 (-)

6,9 (-0,2)

6,1 (+0,7)

6,7 (+0,2)

7,6 (-)

6,9  (-)

6,7 (+0,6)

6,8 (+0,1)

7,4 (-0,2)

De ambitie is de 

beoordeling van het 

samenspel met de 

samenleving door 

zowel raadsleden 

als collegeleden 

en medewerkers te 

versterken
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