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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Wijkbeheer Noordoostpolder bereid zich voor op de toekomst, daarom hebben we een 

"bedrijfs- en overgangsplan" uitgewerkt voor de doorontwikkeling van Wijkbeheer. 

 

1.2 Doelstelling 
Het realiseren van een optimale doorontwikkeling van het cluster Wijkbeheer naar 2023.  

 

1.3 Kaders en uitgangspunten 
De kaders en uitgangspunten die de directie heeft meegegeven voor het 

doorontwikkelplan zijn: 

 Het plan richt zich alleen op de doorontwikkeling van het cluster Wijkbeheer.  

 De concernvisie “Wij zijn aan zet” vormt de basis.  

 De uitgangspunten zoals geschetst in de businesscase d.d. 14-09-2016 “scenario 

Wijkbeheer NOP 2020” zijn van toepassing. 

 Formatieverlaging moet ontstaan door natuurlijk verloop van uitstroom van 

medewerkers. 

 Burgerpanelpeiling van 2015 “Burgerparticipatie in de openbare ruimte”. 

 

1.4 Werkwijze 
Alle medewerkers van Wijkbeheer en actoren uit andere clusters zijn intensief betrokken 

bij de vorming van dit plan. Er zijn verschillende werkgroepen geformeerd waarin 

iedereen meedenkt en input levert voor de doorontwikkeling. Daarnaast worden 

regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden voor alle medewerkers van het cluster. 

 

  



Doorontwikkelplan cluster Wijkbeheer 

5 

1.5 Leeswijzer 
In figuur 1 zijn de stappen weergegeven om te komen tot dit ontwikkelplan. In de kaders 

zijn de hoofdstukken genoemd, waarin de resultaten zijn weergegeven. Het geheel van 

alle stappen vormt het doorontwikkelplan van het cluster Wijkbeheer. 

 

 

Figuur 1 Stappen doorontwikkelplan 

In hoofdstuk 2 wordt het huidige Wijkbeheer omschreven. In hoofdstuk 3 staat een 

weergave van de trends en ontwikkelingen, die vanuit de huidige situatie te voorzien 

zijn. Aan de hand daarvan zijn missie, visie en strategie tot 2023 bepaald. Deze zijn te 

vinden in hoofdstuk 4. Vervolgens is de toekomstige organisatiestructuur voor 

Wijkbeheer bepaald. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe het ontwikkelpad wordt 

geoperationaliseerd. In het laatste hoofdstuk worden de financiën omschreven. 
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2 Huidig Wijkbeheer 2017 

2.1 Structuur 
Na een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie is in 2011 het cluster 

Wijkbeheer ontstaan. Wijkbeheer is de buitendienst van de gemeente Noordoostpolder 

voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Wijkbeheer lost snel en adequaat 

kleine dagelijkse meldingen van inwoners en bedrijven op. Daarnaast verricht Wijkbeheer 

toezichthoudende werkzaamheden. Door de aanwezigheid in de openbare ruimte 

fungeert Wijkbeheer als de ogen en oren van de gemeente.  

 

De werkzaamheden worden door multidisciplinaire teams met een integrale benadering 

uitgevoerd. De gemeentewerf in Emmeloord is de thuisbasis van Wijkbeheer. Het 

personeel bestaat uit vakspecialisten met veel kennis en kunde op hun vakgebied. De 

gemiddelde leeftijd van de medewerkers is relatief hoog. 

 

Uit efficiencyoverwegingen1 zijn de laatste jaren steeds meer cyclische werkzaamheden 

uitbesteed. Verder hebben modernere communicatiemiddelen, zoals de smartphone, 

tablet en verdere digitalisering, hun intrede gedaan voor het afhandelen van meldingen 

e.d.  

 

Anno 2017 bestaat het cluster Wijkbeheer uit 56 fte verdeeld over 4 teams. 

 

 
Figuur 2 Organogram Wijkbeheer 2017 

 

  

                                           
1 Door o.a. schaalvoordeel bij de aannemer. 

Team toezichthouder/dorpen

Toezicht
Kabels & leidingen

Kantonniers

- Groen
- Civiel
- Reiniging

Team wijken

- Groen
- Civiel

- Reiniging
- Begraven

Manager
Accountmanager
Contactpersonen inwoners

Teamleiders

Aansturing

Totaal Wijkbeheer NOP
56 fte

Team gebouwen

- Gebouwen
- Milieustraat
- Brugwacht
- Sporthalbeheer

Team gemeentewerf

Tractie
Receptie/gemeentewerf

Wijkbeheer NOP 2017
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2.2 Cultuur en leiderschapsstijl 
Cultuur 

De medewerkers van het cluster Wijkbeheer voelen een grote verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid. Wel hebben ze moeite met veranderingen. Het gevoel van “We doen het 

toch altijd op deze manier en dan gaat het goed” is aanwezig. De medewerkers oordelen 

nog vaak vanuit technische kaders en een (hoog) kwaliteitsniveau. En ze reageren niet in 

eerste instantie vanuit de vraag van de inwoner. Wel ontstaat het besef dat de inwoner 

een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Daarnaast is de cultuur bij Wijkbeheer snel oplossingsgericht en daardoor niet handelend 

vanuit de context van de vraag. 

 

Leiderschapsstijl   

In 2011 is Wijkbeheer gestart met multidisciplinaire teams met een veranderende 

aansturing van hiërarchisch (gebaseerd op controle) naar een mens- en procesgerichte 

managementstijl. De leidinggevenden van het huidige Wijkbeheer zijn ten opzichte van 

2011 meer procesgericht, maar hebben soms nog moeite verantwoordelijkheid bij de 

medewerkers neer te leggen en ze daarvoor ruimte te geven. 

 

2.3 Samenwerking andere clusters 
Allereerst is duidelijk waarneembaar dat alle clusters werken vanuit een concernvisie, 

waaronder o.a. dienstverlening valt. Het cluster Wijkbeheer werkt veel samen met de 

clusters Ingenieursbureau (IB), Informatie (ICT), Vergunningen, toezicht en handhaving 

(VTH) en Advies (IGW, P&O & Communicatie). De relatie van het cluster Wijkbeheer met 

deze clusters is goed, hoewel het altijd beter kan. Onderlinge communicatie, afspraken 

SMART maken en het nakomen van afspraken zijn punten van verbetering.  

 

2.4 Dienstverlening 
Wijkbeheer en de gemeentelijke organisatie hebben jaren taakgericht gewerkt, op basis 

van beleid, wetten, systemen en financiële kaders. De laatste jaren is een kanteling 

gaande, waarbij eerst naar de ‘vraag’ van de inwoner wordt geluisterd, waarna een 

passende oplossing wordt gezocht. Hierbij worden de vragen steeds meer procesgericht 

opgepakt.  

 

In vergelijking met 2011 is Wijkbeheer al wel servicegerichter geworden. In het verleden 

werd een wens of melding van een inwoner of bewonersorganisatie gezien als bijzaak. 

Het was iets dat afgehandeld moest worden als de cyclische werkzaamheden klaar 

waren. Langzaam maar zeker worden de meldingen van de inwoners (MOR-meldingen) 

steeds belangrijker. Het huidige Wijkbeheer streeft er naar om meldingen zo snel 

mogelijk op te lossen. Verder is het van belang om vlot terug te koppelen, aan de 

inwoner, wat er gedaan is of wordt. Dit is nog volop in ontwikkeling. Ook doet 

Wijkbeheer haar best om inwonersinitiatieven mogelijk te maken en te ondersteunen. 

Hier houden met name de contactpersonen inwoners zich mee bezig.  
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3 Trends en ontwikkelingen 
Er zijn een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van 

Wijkbeheer. Hier is rekening mee gehouden bij het bepalen van de organisatie van 

Wijkbeheer NOP 2023.  

 

In 2023 is er naar verwachting sprake van een ‘coöperatiemaatschappij’2. Gemeente, 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners beseffen dat zij van elkaar 

afhankelijk zijn en de beste resultaten bereiken door samen te werken. Hierin is co-

creatie belangrijk. Iedereen levert een bijdrage op basis van zijn of haar kennis, kunde 

en mogelijkheden. Alle deelnemers hebben invloed op het proces en het resultaat van dit 

proces. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen zijn voorwaarden 

voor een succesvolle samenwerking. Hieraan wordt het best voldaan, door gestructureerd 

procesgericht te werken, in plaats van taakgericht. 

 

Een ontwikkeling is dat het individualisme toeneemt. Inwoners leveren sneller een 

actieve bijdrage, wanneer deze ook voordeel hebben van de veranderingen. Als dit het 

geval is, is men meer betrokken en voelen inwoners en ondernemers zich 

verantwoordelijk voor hun woon- en werkomgeving. Ze willen meedenken en helpen om 

verbeteringen door te voeren. Verder zetten ze social media in om medestanders te 

vinden.  

 

In 2023 zijn informatiemogelijkheden en digitalisering verder ontwikkeld. Mede hierdoor 

hebben inwoners steeds meer kennis en worden zij mondiger. Inwoners en ondernemers 

doen steeds meer digitaal zaken met de gemeente en verwachten snel antwoord. Ze 

maken gebruik van social media om hun ervaringen te delen.  

 

Verder zijn de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bewust 

van het belang van duurzaamheid en gaan de ontwikkelingen op dit gebied heel snel.  

 

 

 

  

  

                                           
2 Vorm van samenwerking, waarbij er voor alle maatschappelijke partners een rol is: voor inwoners 
en gemeenschappen, ondernemers, professionals en organisaties, ambtenaren en overheden. 
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4 Missie, visie en strategie 

4.1 Missie 
De missie van Wijkbeheer 2023 is: 

Samen met onze inwoners en ondernemers zorgen dat de leefomgeving in de 

Noordoostpolder veilig, heel en schoon is. 

 

4.2 Visie 
Wijkbeheer is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente als het gaat om het verlenen 

van service en het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte. Daaronder valt 

ook het gemeentelijk vastgoed en het toezicht houden op activiteiten van derden in de 

openbare ruimte. 

 

Wijkbeheer is servicegericht. Daarmee wordt bedoeld dat Wijkbeheer zich in de fysieke 

leefomgeving actief inzet om de samenleving van de Noordoostpolder te verbinden en 

toekomstgericht te bewegen. Zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners 

staan hierin centraal. De betrokken medewerkers zetten hun kennis en kunde van de 

hele gemeente in om de werkzaamheden in de openbare ruimte adequaat af te handelen. 

Daarbij wordt de kwaliteit van onze dienstverlening3 gegarandeerd èn de 

werkzaamheden zo efficiënt mogelijk georganiseerd.  

 

Inwoners en ondernemers kennen Wijkbeheer, weten waar dit cluster voor staat. Zij 

zoeken (digitaal) contact met Wijkbeheer als ze vragen, opmerkingen en suggesties 

hebben over hun fysieke woon- en werkomgeving. Ook geven ze knelpunten en 

mankementen door die zij zien of ervaren: de meldingen openbare ruimte (MOR-

meldingen). 

 

4.3 Strategie en kernwaarden  
Wijkbeheer zorgt voor een veilige, hele en schone openbare ruimte door: 

 Snel en adequaat te reageren op meldingen openbare ruimte en calamiteiten. 

 Verbinding te leggen en te houden tussen inwoners, ondernemers en gemeenten. 

 Toezicht te houden op gebruik openbare ruimte. 

 Toezicht te houden op uitbestede werkzaamheden. 

 

Wijkbeheer houdt toezicht op bestekken en monitort de openbare ruimte volgens de 

vastgestelde normen zoals opgenomen in het beleidsplan openbare ruimte (BOR) en het 

gemeentelijke gebouwenplan. Hiervoor heeft Wijkbeheer een vaste kern van 

multidisciplinaire medewerkers in dienst die werken vanuit de gemeentewerf. Daar zijn 

de benodigde materialen en voertuigen aanwezig.  

 

  

                                           
3
 Dit komt het meest terug in servicewerkzaamheden, die per definitie moeilijk zijn uit te besteden. 

Uitbesteden van servicewerkzaamheden gaat vaak gepaard met een lagere service en kwaliteit. 
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Kernkwaliteiten medewerkers Wijkbeheer 

Naast de organisatiekernwaarden (Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Creativiteit en 

Lef) zijn voor Wijkbeheer ook onderstaande kernwaarden belangrijk: 

 Servicegericht 

 Vak- en gebiedskennis 

 Kwaliteitsbewust 

 Open en betrokken 

 

De medewerkers van Wijkbeheer zijn herkenbaar, aanspreekbaar en benaderbaar voor 

inwoners en ondernemers uit de gemeente. Ze bereiken dit door hun betrokkenheid bij 

het beheer van de openbare ruimte. De medewerkers hebben vakkennis, gebiedskennis 

en denken vanuit en met de bewoner. Ze leveren kwaliteit en komen hun afspraken na. 

Ze houden oog voor ontwikkelingen en innovaties in de openbare ruimte. Ze denken, 

samen met collega’s van andere clusters, mee over mogelijke veranderingen in 

werkwijzen binnen Wijkbeheer en de gemeentelijke organisatie of in de samenwerking 

met inwoners en ondernemers. 

 
 

Figuur 3 Organisatiekernwaarden en kernwaarden Wijkbeheer  
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4.4 Taken Wijkbeheer 2023 
In 2023 is de focus van Wijkbeheer verschoven naar het zijn van een serviceorganisatie. 

Klantprocessen zijn zo ingericht dat het voor inwoners en ondernemers gemakkelijk is 

om verzoeken en meldingen te doen. De (backoffice)processen zijn zo efficiënt mogelijk 

ingericht met oog voor voldoende flexibiliteit om op de (steeds) veranderende behoeften, 

vragen en ontwikkelingen die op Wijkbeheer afkomen in te kunnen spelen. Het cyclisch 

werk4 is uitbesteed. De uitstroom van de uitvoerende medewerkers gaat de komende 

jaren door natuurlijk verloop en/of door medewerkers te ontwikkelen naar een andere 

functie. Op de uitvoering van het cyclisch werk wordt toezicht gehouden.  

De hoofdpijlers voor Wijkbeheer zijn daarmee toezicht op werkzaamheden in de fysieke 

openbare ruimte en het uitvoeren van servicewerkzaamheden. In 2023 worden door 

Wijkbeheer op hoofdlijnen de onderstaande taken uitgevoerd. De taken wijken niet 

wezenlijk af van wat in 2017 de taken van Wijkbeheer zijn. Er is hooguit sprake van een 

accentverschuiving qua inwonersparticipatie en het uitbesteden van werk. 

 

 Afhandelen meldingen openbare ruimte  

Coördineren en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte op een 

klantvriendelijke en efficiënte wijze. Deze meldingen zullen steeds meer digitaal 

gedaan worden, waarbij de melder snel antwoord krijgt. 

 

 Afhandelen calamiteiten openbare ruimte 

Met spoed oppakken en/of ondersteunen bij calamiteiten, in het kader van het 

bewaken van de veiligheid in de openbare ruimte. Denk hierbij aan een gat in de 

weg, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt.  

 

 Ondersteunen inwonersinitiatieven voor de openbare ruimte 

De beste resultaten voor de openbare ruimte bereiken door samenwerking van 

inwoners, ondernemers en gemeente (in samenwerking met IB en IGW). 

 

 Informeren en betrekken inwoners en ondernemers bij de openbare ruimte 

Dorpen, wijken, buitengebieden, verenigingen en ondernemers informeren en 

betrekken bij de (veranderingen) in de fysieke openbare ruimte. Dit zal steeds 

meer digitaal gaan, werkend vanuit inwoners, ondernemers en de gemeente. 

 

 Controleren en toezicht op werkzaamheden in de openbare ruimte 

Controleren en beoordelen van het geleverde werk van een aannemer 

(directievoering blijft belegd bij het Ingenieursbureau). Verder verrichten 

bewoners, verenigingen en bedrijven werkzaamheden in de openbare ruimte in 

overleg met de gemeente. Wijkbeheer controleert deze werkzaamheden wel.  

 

 Monitoren kwaliteit en gebruik openbare ruimte (ogen en oren) 

Het monitoren op het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte. In beeld 

hebben en houden van het ontstaan van verloedering of onveilige situaties, met 

aandacht voor het sociale aspect. Zo nodig informeert Wijkbeheer de 

samenwerkingspartners, politie, Carrefour, Mercatus, sociale teams e.d., hierover. 

                                           
4 Cyclische werkzaamheden die Wijkbeheer zelf blijft doen tot 2023 zijn o.a. gebouwbeheer en 

machinale en handmatige straatreiniging. 
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5 Toekomstig Wijkbeheer 2023  

5.1 Structuur 
Om tot een nieuw Wijkbeheer te komen is een focusverandering nodig, waarbij eerst 

naar de vraag van de inwoner wordt geluisterd zonder dat men zich direct laat 

beïnvloeden door beleid en regels en andere geconstrueerde grenzen die het denken 

soms beperken. Dit betekent een structuurverandering, maar vooral ook andere 

competenties voor medewerkers. 

 

Organisatiemodel 

Op basis van de inrichtingsprincipes zijn de volgende keuzes gemaakt die leiden tot 

bouwstenen voor het organisatiemodel. 

 Een eenhoofdige leiding met integrale verantwoordelijkheid voor de medewerkers, de 

bedrijfsprocessen, de bedrijfsmiddelen en de interne coördinatie. 

 Er is één teamleider voor het team Service, één voor het team Toezicht en één voor 

het team Uitvoering. 

 

Het organisatie model is verder gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 Aan de consignatie voor gladheidbestrijding en calamiteiten nemen alle medewerkers 

deel. 

 Alle medewerkers zijn specialisten of vaklieden op hun gebied en behoeven geen 

directe aansturing van hun leidinggevende. Met globale werkopdrachten, eigen 

initiatief en oordeelsvorming evenals een beoordeling achteraf van de resultaten door 

de leidinggevende voeren ze hun werkzaamheden uit. 

 De teams handelen ook de klachten en meldingen af in hun werkgebied. 

 Er is een contactpersoon inwoners dorpen/wijken die:  

a) samenwerking en overleg in wijken en dorpen initiëert, stimuleert en adviseert 

op basis van de context van de vraag; 

b) als aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers fungeert wanneer zij 

initiatieven ontplooien voor de openbare ruimte.  

 Op de gemeentewerf worden ondersteunende/dienstverlenende werkzaamheden 

uitgevoerd zoals receptie, accountmanagement, administratie, planning, tractie- en 

werfbeheer.  

 

Wat blijft Wijkbeheer doen 

 Wijkbeheer richt zich met name op haar primaire servicewerkzaamheden.  

 Team Uitvoering blijft zeker tot 2023 bestaan, dit team verricht voor een deel 

cyclische werkzaamheden en ondersteunt in de participatie. Dit in verband met de 

verwachte uitstroom van personeel. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 

Milieustraat, begraven, gladheidsbestrijding, vrachtwagenwerkzaamheden, 

trekkerwerkzaamheden, brugbediening, sporthalbeheer, machinale en handmatige 

straatreiniging. Bij iedere uitdiensttreding van een medewerker wordt beoordeeld 

of meer cyclisch werk kan worden uitbesteed. 

 Een deel van de hiervoor in 2017 beschikbare budgetten is omgezet naar 

budgetten voor inhuur derden.  
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Organisatie Wijkbeheer 2023 

Ten opzichte van 2017 is er in 2023 sprake van: 

Een aanzienlijk lagere formatie, door natuurlijk afvloeiing, met als gevolg dat er 

meer cyclisch werk is uitbesteed: 

 Totaal naar verwachting nog 42 fte (2017 56 Fte). 

 De verlaging in formatie is grotendeels in de loop der jaren ontstaan, doordat 

medewerkers Wijkbeheer met pensioen zijn gegaan5. 

 

 
Figuur 4 Organogram Wijkbeheer 20236. 

 

  

                                           
5
 Per 1-1-2023 zijn er zeker 14 fte op deze manier afgevloeid. Dit loopt daarna verder op. In de 

paragraaf transitie wordt hier verder op in gegaan.  
6 Capaciteit bepaald o.b.v. ervaring en kennis van de teamleiders en manager. 

Toezicht 

Toezicht op : 
- Civiel 
- Groen (incl. sport en    
begraven) 
- Kabels & leidingen 
- Gebouwen 
- Elektrotechnische installaties 
- Milieustraat en afval 

Kantonniers 

Totaal 13 fte 

Service 

Servicemedewerkers 
- Groen/civiel/reiniging/ 

gebouwen/begraven 
- Innovatie/ontwikkeling 

- Contactpersoon inwoners 

- Planning 
- Receptie/werfbeheerder 
- Tractie 

Totaal 11 fte  

- Manager 
- Teamleiders 

- Accountmanager 
- Bedrijfsvoering 

Totaal 6 fte 

Aansturing en Bedrijfsvoering 

Totaal Wijkbeheer NOP 
42 fte 

Wijkbeheer NOP 2023 

Toezich , Service en Uitvoering 

Uitvoering 

- Groen 
- Civiel 
- Reiniging 
- Gebouwen 

Totaal 12 fte  
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Aansturing en Bedrijfsvoering 

Een groep medewerkers is verantwoordelijk voor de coaching van medewerkers, de 

bedrijfsprocessen, de bedrijfsmiddelen en de koppeling met de rest van de organisatie.  

 

Team Toezicht 

Team Toezicht houdt toezicht op de openbare ruimte in de breedste zin van het woord. 

Hierbij gelooft het team in participatie met de belanghebbenden van de projecten. Door 

de individuele belangen tot een gezamenlijke ambitie te maken wordt een project breed 

gedragen en is het op een effectieve wijze te realiseren. Hier speelt 

omgevingsmanagement een belangrijke rol bij (zie bijlage 1). 

 

Team Service 

Team Service is het aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven om de leefomgeving 

samen te verbeteren, beheren en kleinschalig te herstellen in een ondersteunende 

participerende rol.  

 

Team Uitvoering 

Team Uitvoering werkt vanuit de dagelijkse werkzaamheden mee aan het veilig, heel en 

schoon houden van de openbare ruimte. Men voert herstelwerkzaamheden en klein 

onderhoud uit en lost meldingen op. Verder ondersteunt dit team bij het uitvoeren van 

werkzaamheden voor het team service, zoals het helpen bij evenementen en het 

uitvoeren van inwonersinitiatieven. 

 

Kanttekening: 

Op dit moment is gekozen voor een hiërarchische taakgerichte structuur voor het cluster 

Wijkbeheer. De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich in het procesgericht 

(zaakgericht) werken, waarbij de samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden 

centraal staat. Hierbij moeten rollen en procesverantwoordelijken bepaald worden. In 

hoofdstuk 5.4 wordt hier verder op ingegaan.  

 

5.2 Personeel 
Servicegericht werken betekent een intensiever en ander contact met inwoners, 

ondernemers en aannemers dan nu het geval is. Dit vraagt andere of extra competenties 

van onze medewerkers. 
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Er is per team bepaald welke competenties nodig zijn op basis van de visie, strategie en 

kernkwaliteiten van het Wijkbeheer. In onderstaande tabel zijn de competenties per 

team weergegeven. 
 

Aansturing en bedrijfsvoering Toezicht 

 Visie 

 Leiding geven 

 Coachen 

 Motiveren/enthousiasmeren 

 Analytisch vermogen 

 Conflicthantering 

 Stressbestendigheid 

 Oordeelsvorming 

 Plannen & organiseren 

 Vakkennis 

 Contextgericht 

 Kwaliteit op resultaat/proces 

 

Service Uitvoering 

 Klantgericht 

 Communicatief sterk 

 Plannen & organiseren 

 Zelfstandig 

 Contextgedreven 

 Flexibel 

 Kwaliteit op proces 

 Taakgericht 

 Flexibel 

 Kwaliteit op uitvoering 

Tabel 1 Competenties per team. 

Op basis van deze competenties zijn de functies in kaart gebracht op basis van HR21. De 

ongewijzigde, gewijzigde of nieuwe functies worden samen in het 

Functieovergangsmatrix (FOM, zie bijlage 2) aangegeven.  

  

5.3 Focusverandering en leiderschapsstijl 
Wijkbeheer is servicegericht, betrokken en meedenkend met de inwoners en 

ondernemers en maakt gebruik van co-creatie. De omgeving verandert voortdurend en 

Wijkbeheer verandert mee. De medewerkers kunnen zich snel aanpassen op de (steeds) 

veranderende behoeften, vragen en ontwikkelingen van de inwoners, ondernemers en 

omgeving. Dat stopt niet om 16:00 uur en vraagt flexibiliteit. Wijkbeheer denkt en 

handelt vanuit de context van de vraag. Samen doen met inwoners en ondernemers.  

 

De medewerkers van het nieuwe Wijkbeheer gaan dit gezamenlijk doen, met andere 

clusters en/of organisaties. Dit geldt eveneens voor de consignatiedienst, iedereen gaat 

hier aan mee doen. Verder is eenieder verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werk 

en afspraken worden nagekomen. Fouten maken mag als er maar van geleerd wordt. 

 

Cultuur en leidinggeven gaan hand in hand, het één beïnvloedt het ander. Om 

voorgaande focusverandering te bereiken is het belangrijk dat er een mens- en 

procesgerichte managementstijl wordt gehanteerd. De leidinggevenden moeten oog 

hebben voor grondslag, houding en gedrag van medewerkers en op basis daarvan kiezen 

voor een passende stijl van aansturing. Dit kan op de achtergrond zijn bij medewerkers 

die goed zelfstandig kunnen werken, maar directief als de medewerker meer aansturing 

nodig heeft.  
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Om veranderingen te stimuleren geeft de leidinggevende de goede koers aan. Op een 

motiverende en enthousiasmerende manier zal hij dat overbrengen op de medewerkers. 

Successen viert de leidinggevende samen met de medewerkers, maar ook kaders stellen 

en zaken ter discussie stellen doet hij samen met de medewerkers. Wanneer iemand iets 

niet kan, helpt de leidinggevende hem om het zich eigen te maken, maar als iemand 

“dwarsligt” is de leidinggevende daar ook duidelijk in.  

 

5.4 Samenwerking andere clusters en dienstverlening 
Alleen door samenwerken is het mogelijk om een passend antwoord te geven op de 

vraag van inwoners en ondernemers. Veel processen lopen door de hele organisatie 

heen. Daarom is het belangrijk om procesgericht te denken, waarbij het passend 

antwoord geven op de vraag van de inwoners/bedrijven leidend is in dit proces. Daarom 

moeten de verschillende clusters anders met elkaar samenwerken. De vraag van de 

inwoner is uitgangspunt en kan gezien worden als een zaak. Deze zaak is ‘cluster 

overstijgend’. Per situatie zal in voorkomend geval dan ook met verschillende 

medewerkers van verschillende clusters samen gewerkt worden. Voor dit proces geven 

onderliggend beleid, regels, systemen en financiën in ruime kaders de contouren aan van 

de mogelijkheden.  

 

Bij de dienstverlening van Wijkbeheer staan de inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke partners in hun fysieke leefomgeving centraal. Ze worden als partner 

beschouwd. Er wordt vlot (binnen 1 werkdag) gereageerd en naar tevredenheid 

gehandeld op meldingen openbare ruimte. Verder wordt er meegedacht en handvaten 

gegeven aan inwoners die initiatieven willen ontplooien. De inwoners krijgen daardoor 

het gevoel serieus te worden genomen.  

 

5.5 Tractie 
Vanuit de doorontwikkeling is dit hèt moment om het wagenpark van de gemeente 

Noordoostpolder te veranderen en door te ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van de 

volgende kerndoelen, die in volgorde van belangrijkheid staan: 

1. Flexibiliteit:  

Op het juiste moment gebruik kunnen maken van een passend voertuig. 

2. Schone mobiliteit:   

Mobiliteit verminderen, veranderen en schoner maken.  

3. Vitaliteit: 

Door passende middelen de medewerker ondersteunen en stimuleren in zijn 

fysieke conditie. 

4. Herkenbaarheid:  

Een wagenpark dat een herkenbaar en vertrouwd beeld heeft en daardoor goed 

benaderbaar is. 

 

Flexibiliteit 

Het Wijkbeheer verschuift naar een servicegerichte organisatie. Hierdoor zal er een 

verschuiving plaatsvinden van zwaardere taakgerichte voertuigen naar lichtere uniforme 

voertuigen. Het gebruik van elkaars voertuig wordt eenvoudiger, dit betekent dat 

niemand recht heeft op een “eigen” voertuig. Hierdoor zal een focus verandering plaats 
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vinden en daarnaast een planningssysteem om de voertuigen flexibel en efficiënt in te 

kunnen zetten. 

 

Schone mobiliteit 

In 2023 bestaat de brandstof van de tractie uit zelf opgewekte energie, uit bijvoorbeeld 

zonnepanelen. De tractie zal voornamelijk bestaan uit elektrisch aangedreven voertuigen. 

Voor de toekomst worden de ontwikkelingen rondom de waterstof aangedreven motoren 

in de gaten gehouden. Om de schone mobiliteit verder te stimuleren, maken alle 

medewerkers bij Wijkbeheer gebruik van een “schone” auto van de gemeente.  

 

Vitaliteit 

Om de vitaliteit van de medewerkers te ondersteunen wordt een goede ergonomie van 

de auto meegenomen in het aanbestedingstraject. Waar nodig zullen speciale stoelen 

worden toegepast en worden extra maatregelen getroffen, zodat de medewerkers fit en 

vitaal blijven tot aan hun pensioen.  

 

Herkenbaarheid 

De voertuigen van de cluster Wijkbeheer komen overal in de gemeente. Dit maakt het tot 

een ideaal middel om te gebruiken in de communicatie met de inwoners van de 

gemeente. 

Eenvoudige middelen als een logo en/of herkenbare of opvallende kleuren kunnen zorgen 

voor herkenbaarheid. Voor de toekomst wordt gekeken hoe hiervan meer gebruik kan 

worden gemaakt. 

 

5.6 Huisvesting en ICT 

5.6.1 Huisvesting  

De huisvesting van Wijkbeheer blijft op de huidige locatie. Er zal in de ontwikkeling naar 

een serviceorganisatie minder personeel en minder ruimte voor tractie nodig zijn. 

Verwacht wordt dat er meer gebruik gemaakt wordt van kantoorruimte, aangezien 

medewerkers vaker een werkplek (met pc) nodig hebben.  

5.6.2 ICT 

Intern zal steeds meer gebruik gemaakt worden van systemen en applicaties waarin het 

(mobiel) gebruik van de smartphone, tablet en touchbooks en apps belangrijker en 

intensiever wordt. Extern zullen social media en andere digitale kanalen meer invloed 

uitoefenen. Alle ontwikkelingen in deze sector volgen zich in een enorm tempo op en 

zullen grote gevolgen hebben voor de huidige manier van werken en dus ook op de 

medewerkers van Wijkbeheer. 

 

Kanttekening: 

Voorwaarde voor bovenstaande is wel dat er goede digitale verbindingen in de 

Noordoostpolder aanwezig zijn.  
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6 Operationaliseren ontwikkelpad  
De concernvisie “Wij zijn aan zet” spreekt van drie strategische lijnen, namelijk passend 

organiseren, A3 clusterplan en de kernwaarden. Wijkbeheer is intensief bezig geweest 

om deze drie strategische lijnen, te gebruiken bij de ontwikkeling naar een 

serviceorganisatie. Maar er moeten nog de nodige stappen worden gezet. In dit 

hoofdstuk wordt aangegeven hoe het ontwikkelpad geoperationaliseerd wordt. Tijdens 

het proces wordt gemeten hoe de ontwikkelingen gaan en wat het resultaat is. 

 

6.1 Structuur 

6.1.1 Organisatie 

Wanneer het ontwikkelplan is vastgesteld worden de teams ingedeeld volgens de 

aangegeven structuur in hoofdstuk 5.1. Elke teamleider zorgt voor een overdracht van 

het personeel dat onder een andere teamleider komt te werken. Het team Personeel & 

Organisatie (P&O) en het team Personeels- & Salarisadministratie (PSA) zorgt voor o.a. 

de administratieve afhandeling.  

6.1.2 Uit te besteden cyclisch werk 

Het natuurlijk verloop van personeel en de omvang van de personele organisatie bepaald 

het uitbesteden van cyclisch werk. In onderstaande tabel staat aangegeven in welk jaar 

onderzocht en bepaald wordt welke werkzaamheden eventueel worden uitbesteed. 

 

Wanneer Cyclisch werk Waarom 

2018 Gladheidbestrijding Door afname personeel 

onderzoeken of en hoe de 

continuering van de 

bezetting kan worden 

gerealiseerd.  

2018 Trekker werkzaamheden Ontwikkeling naar 

serviceorganisatie 

2018 Brugbediening Eén van de twee 

brugbedieners uit dienst 

2018 Vrachtwagen Vrachtwagenchauffeur uit 

dienst 

2019 Sporthalbeheer Een sporthalbeheerder gaat 

uit dienst. Dan voor drie 

sporthallen geen vaste 

sporthalbeheerders meer. 

2019 Milieustraat Door afname personeel 

moeilijk om continu 

bezetting te realiseren 

Tabel 2 Uitbesteden werkzaamheden. 
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Begraven, handmatige en machinale straatreiniging blijft Wijkbeheer zelf doen, 

aangezien hier geschikt personeel voor is en voorlopig geen uitstroom verwacht wordt. 

Tijdens de onderzoeken wordt bepaald wat overgedragen wordt en hoeveel extra 

capaciteit het Ingenieursbureau nodig heeft voor het realiseren van de contracten en 

regie/directievoering van deze werkzaamheden. 

 

6.2 Personeel 

6.2.1 Sociaal Statuut 

Er wordt veel van (lokale) overheden gevraagd om (blijvend) te kunnen voldoen aan de 

door de samenleving verlangde servicegerichtheid. Dit vraagt om een flexibele 

organisatie en flexibele, breed inzetbare medewerkers.  

Om als gemeente de gewenste resultaten te boeken, dient de organisatie zich aan de 

veranderende samenleving te blijven aanpassen.  

 

Vanwege de gevolgen die deze aanpassingen kunnen hebben voor de aanstelling van 

medewerkers is een Sociaal Statuut vastgesteld. Het Sociaal Statuut heeft als doel de 

uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de 

personele gevolgen van de doorontwikkeling op een sociaal verantwoorde wijze te 

regelen.  

 

Voor de doorontwikkeling van Wijkbeheer is daarom het in 2015 vastgestelde Sociaal 

Statuut van toepassing verklaard.  

6.2.2 Procedure van plaatsing 

Herindeling functies 

De functies bij de teams Service, (deels) Toezicht en Aansturing en Bedrijfsvoering 

vergen van de medewerkers meer of andere vaardigheden/competenties dan die van hun 

huidige functies. Aangezien ook bij team Uitvoering aspecten veranderen, worden op 

basis van de Functieovergangsmatrix (FOM) de functies van Wijkbeheer opnieuw in kaart 

gebracht.  

In deze matrix (FOM) zijn de HR21 functiebenamingen opgenomen en hieraan is de 

functienaam gekoppeld die duidelijk maakt wat de feitelijke werkzaamheden zijn. Uit dit 

overzicht blijkt welke functies ongewijzigd blijven, wijzigen of dat er sprake is van een 

nieuwe functie.  

 

Belangstellingsregistratie 

Voor medewerkers met een ongewijzigde functie heeft de doorontwikkeling geen 

gevolgen. Zij worden hierover schriftelijk geïnformeerd.  

 

Als er sprake is van een gewijzigde functie worden medewerkers hiervan schriftelijk op 

de hoogte gesteld. Om te bepalen of er voor een medewerker sprake is van een 

gewijzigde functie is naast de functie indeling conform HR21 gekeken naar het feitelijke 

takenpakket (binnen een functie indeling in HR21 kunnen verschillende takenpakketten 

worden onderscheiden).  

De betreffende medewerkers ontvangen een belangstellingsregistratieformulier waarin zij 

voor maximaal drie functies hun belangstelling kenbaar kunnen maken.  
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Plaatsingsproces 

Het college stelt een plaatsingscommissie in die als taak heeft de directie te adviseren 

over de te nemen plaatsingsbesluiten. Tevens adviseert de plaatsingscommissie over 

eventueel ingediende zienswijzen. 

De plaatsingscommissie bestaat uit de volgende leden:  

• een vertegenwoordiger namens het college;  

• een vertegenwoordiger namens de vakorganisaties;  

• een door beide leden aan te wijzen voorzitter;  

• het college voegt een secretaris met adviesstem toe aan de commissie.  

De leden zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn ook niet werkzaam bij 

de gemeente.  

 

(Her)plaatsingsvolgorde  

De onderstaande volgorde van (her)plaatsing wordt aangehouden: 

 de medewerker blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen;  

 de medewerker wordt overgeplaatst naar een passende functie binnen de 

gemeentelijke organisatie;  

 de medewerker wordt overgeplaatst naar een geschikte functie binnen de 

gemeentelijke organisatie. 

Er zal geen sprake zijn van het boventallig plaatsen van medewerkers. 

 

Voor gedetailleerde informatie over de plaatsingsprocedure wordt verwezen naar 

het Sociaal Statuut 2015 gemeente Noordoostpolder. 

6.2.3  Kwalitatieve analyse 

Door de teamleiders en de manager is het presteren en het potentieel van het huidige 

personeel in beeld gebracht met behulp van de HR3P methode. HR3P staat voor ‘Human 

Resources; Performance (prestatie), Potentieel (groeimogelijkheden), Portfolio’. Op basis 

van de uitkomsten van deze methode en het FOM zijn de medewerkers die 

herplaatsingskandidaat zijn, onder voorbehoud van de belangstellingsregistratie in de 

bestaande en nieuwe functies van Wijkbeheer geplaatst. 
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6.2.4 Bezetting Wijkbeheer  

Op basis van de natuurlijke uitstroom van personeel en de kwalitatieve analyse van de 

leidinggevenden is in tabel 3 aangegeven waar de onder- en overbezetting is bij het 

cluster Wijkbeheer. 

 

Jaar 2017 2018 2023 Gaps 

 Huidige 

situatie 

Start 

situatie 

Beoogde 

formatie 

Verwachte 

bezetting  

Verwachte bezetting 

2023 – Beoogde 

formatie 2023 

Team Service  0 13* 11 9 -2 

Team Toezicht 8 14 13 11 -2 

Team 

Uitvoering 

35 16 12** 12 0** 

Aansturing en 

Bedrijfsvoering  

7 6 6 6 0 

Totaal 50 49 42 38 -4 

Tabel 3 Onder- en overbezetting cluster Wijkbeheer. 

* Inclusief werving van een senior medewerker service, die start in 2018. 

**  Afhankelijk van omvang personele organisatie en uit te besteden cyclisch werk 

(zie paragraaf 6.1.2). 

 

Uit de tabel blijkt dat op basis van de kwantitatieve verwachtingen een tekort ontstaat bij 

zowel team Service als bij team Toezicht. Dit kan deels opgevangen worden door team 

Uitvoering, omdat hier nog een aantal medewerkers aanwezig zijn die de potentie 

hebben om door te groeien naar de andere teams.  

 

Opgemerkt moet worden dat de belangstellingsregistratie nog enige verandering kan 

geven over het totaalbeeld. 

6.2.5 Continuïteit personeelsbezetting 

Door scholing, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers 

wordt ingezet op noodzakelijke aanpassing van werkzaamheden. Daarnaast is werving 

van nieuw personeel nodig in de komende 5 jaar. In bijlage 3 staat de uitstroom van het 

personeel aangegeven en hoe deze uitstroom wordt opgevangen. 

 

Voor iedere medewerker van Wijkbeheer wordt een strategisch ontwikkelplan gemaakt 

om de focusverandering te realiseren en waar nodig zich te ontwikkelen naar een nieuwe 

functie. 
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6.2.6 Flexibele schil 

Vanwege de kleiner wordende organisatie moet er aandacht zijn voor de kwaliteit en 

continuïteit van de dienstverlening. Denk hierbij aan een calamiteit, evenement, ziekte of 

vakantieperiode. Om die reden moet er ook rekening worden gehouden met een budget 

voor het inzetten van een ‘flexibele’ schil (inhuurbudget).  

 

6.3 Focusverandering 
Veranderen is een proces van lange adem en niet binnen 1 jaar klaar. Een andere manier 

van denken, vanuit het standpunt van de inwoner naar problemen kijken, is iets wat stap 

voor stap aangeleerd, begeleid, ondersteund en herhaald moet worden tot het ‘normaal’ 

is. Voor deze focusverandering zijn bepaalde competenties nodig.  

 

Leiderschapsstijl 

Leidinggevenden zijn als eerste aan zet om mens- en procesgericht te werken. Hiervoor 

hebben ze al een intensief traject gevolgd ten aanzien van organisatieverandering. 

Verder gaan de teamleiders een persoonlijk traject volgen.  

 

De leidinggevenden helpen hun medewerkers veranderen door zelf te veranderen en het 

goede voorbeeld te geven. Daarnaast is de primaire voorwaarde dat zij het probleem, de 

noodzaak of wenselijkheid van het oplossen ervan onderschrijven. Medewerkers worden 

daarbij ook medeverantwoordelijk voor het oplossen van het “probleem”.  

 

Doorkijk naar de toekomst 

Wanneer het ontwikkelingsplan is vastgesteld, wordt een veranderconferentie gehouden 

voor de verschillende teams. De teams en teamleider gaan met elkaar de 

“daadwerkelijke” verandering bespreken: 

a. Wat gaan we anders doen? 

b. Hoe gaan we de verandering aanpakken? 

c. Veranderingsstrategie verbeteren en realiseren? 

d. Actieplan, wie gaat wat doen? 

e. Wat moet er uit de wereld om aan de slag te kunnen. 

 

Door werkelijk te doen, leer je het snelst.  

 

6.4 Samenwerking  met andere clusters 
De focusverandering die nodig is voor de doorontwikkeling is ook nodig voor de 

samenwerking met andere clusters. Om dit handen en voeten te geven is er na de zomer 

van 2017 een werkgroep geïnstalleerd met vertegenwoordigers van IB, IGW (Integraal 

Gebiedsgericht Werken) en WB. Deze werkgroep gaat nadenken hoe deze clusters van 

betekenis kunnen zijn voor onze inwoners. Hoe kan een medewerker eerst naar de vraag 

luisteren en de context van de vraag onderzoeken, zonder dat deze zich direct laat 

beïnvloeden door beleid en regels en andere geconstrueerde grenzen die het denken 

soms beperken? Welke processen zijn hierbij aan de orde en wie heeft welke rol en 

verantwoordelijkheid?  
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Er is gestart met medewerkers van het Ingenieursbureau, IGW en Wijkbeheer. Deze 

clusters werken veel samen om een vraag of probleem goed te beantwoorden en/of op te 

lossen. 

 

De werkgroep volgt de stappen die intern ook bij Wijkbeheer worden genomen om onder 

andere een focusverandering te realiseren. 

6.4.1 Stappen om samen te veranderen 

De te volgen stappen die worden genomen om een focusverandering te realiseren.  

a. Wat gaan we anders doen. Denk hierbij aan de paradigmashift, waarbij we 

eerst aan de inwoners en bedrijven gaan vragen waaraan behoefte is, 

zonder dat je je direct laat beïnvloeden door beleid en regels en andere 

geconstrueerde grenzen die het denken soms beperken (WB en IB zijn hier 

al mee begonnen). 

b. Hoe gaan we de verandering aanpakken. Dit kan onder andere door samen 

te doen, maar vooral ook door samen structureel tijd te maken om op 

vragen van inwoners snel een integraal antwoord te geven. Hierbij kan 

expertise gevraagd worden aan de werkgroep passend organiseren en de 

begeleider van het Leanproject. Ook andere hulpmiddelen kunnen worden 

toegepast zoals scrum. 

Daarnaast moeten de processen in beeld worden gebracht en wie welke rol 

heeft en welke verantwoordelijkheid.  

c. Veranderingsstrategie verbeteren en realiseren. 

d. Actieplan, wie wat gaat doen: 

1. IB/WB/IGW visies integraal maken (managers IB/WB);  

2. Overleg met teamleiders + managers organiseren. (managers 

IB/WB); 

3. Actieplan t.b.v. integrale aanpak / passend organiseren / 

participerende overheid (gebiedsregisseur) 

4. Werkprocessen in kaart brengen, inclusief rollen. (medewerker 

bedrijfsvoering WB); 

5. Kruip in de huid van: leren over elkaars rol. 

(Teamleiders/coördinators WB/IB); 

6. IB-WB-IWB uitje 1x per jaar. (Accountmanager WB) 

e. Tot slot wat er uit de wereld moet om aan de slag te kunnen. 

 

6.5 Dienstverlening 
Inwoners en ondernemers moeten meer betrokken worden en de gemeente gaat meer 

met hen samenwerken. Dit om de dienstverlening passend te maken en te verbeteren. 

Vormen om dit waar te maken zijn o.a. co-creatie, het ontwikkelen van omgevings-

sensitiviteit en gebruik te maken van “big data”.  

 

Vanaf 2011 is Wijkbeheer zich al aan het ontwikkelen naar een serviceorganisatie. Ook 

zijn tijdens de totstandkoming van dit ontwikkelplan al verschillende stappen van het 

ontwikkelpad geoperationaliseerd. De medewerkers hebben scholingsprogramma’s 

gevolgd over klant- en vraaggerichtheid. Iedereen gaat nu bij Wijkbeheer mee doen aan 

de consignatiedienst en de receptie op de werf is aan het doorontwikkelen volgens de 

visie van dit plan.  
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Bij de meldingen openbare ruimte kan de melder ervan uitgaan dat deze binnen één 

werkdag een reactie ontvangt. Hierbij wordt óf direct aangeven wat de actie van de 

gemeente wordt, óf doorgevraagd naar de werkelijke vraag van de inwoner. Als er na dit 

eerste contact geen antwoord kan worden gegeven, wordt binnen vijf werkdagen 

aangegeven wat de melder kan verwachten qua actie en wanneer dit gaat plaatsvinden. 

Overigens kan het antwoord ook ‘Nee’ zijn als een actie niet uitgevoerd kan worden.  

Verder heeft Wijkbeheer resultaatafspraken met aannemers, die meldingen binnen een 

bepaalde termijn moeten oppakken. Daarom kan het even duren voordat een melding 

wordt opgelost, dit wordt uitgelegd aan de melder.  

 

Met behulp van het Leanproces voor de meldingen openbare ruimte wordt continu 

gemonitord om dit proces te verbeteren. Concernbreed zijn afspraken gemaakt over het 

gehele proces. Hierbij moet Wijkbeheer goed te bereiken zijn voor vragen over de fysieke 

openbare ruimte. De vraag moet, via welk kanaal deze ook binnen komt, altijd 

beantwoord worden. Daarom moeten de medewerkers van Wijkbeheer ook herkenbaar 

en aanspreekbaar zijn voor de inwoners.  

 

Om na te gaan of de dienstverlening van Wijkbeheer en de gehele gemeentelijke 

organisatie goed wordt uitgevoerd is het van belang dit na te vragen bij de inwoner. Dit 

wordt gedaan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een burgerpanelpeiling, door 

langs de deur te gaan en vragen te stellen, etc.  

 

Omgevingsmanagement 

Bij (contractuele) projecten wordt omgevingsmanagement toegepast. De essentie is het 

betrekken van de stakeholders en/of bewoners, het onderkennen van hun belangen en 

het samen tot een gedragen plan komen waarin ieders belang een plaats heeft in het 

project (zie ook bijlage 1). 

 

Maatschappelijke projecten 

Het is van belang dat mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt betrokken blijven in 

onze samenleving en als mens en inwoner tot hun recht komen. Wijkbeheer biedt deze 

mensen mogelijkheden aan door hen te betrekken bij de werkzaamheden. Te denken valt 

aan mensen met een werkstraf (Halt) en statushouders. Wijkbeheer heeft hier stappen in 

gezet en wil hier in de toekomst mee doorgaan.  

 

6.6 Tractie 
De grootste verandering is een sterke verschuiving naar kleinere, elektrische voertuigen. 

Hierbij is aandacht gegeven aan een sterke sturing en stimulans in het gebruik van 

dergelijke voertuigen, waar nu nog van privéauto’s gebruik wordt gemaakt. Door de 

veranderende taak vervallen er zwaardere voertuigen en zullen er meer lichtere worden 

toegevoegd. In verhouding neemt de hoeveelheid voertuigen toe, maar dat komt doordat 

meer medewerkers (inclusief de toezichthouders) in een voertuig van de gemeente gaan 

rijden. Om die reden wordt het budget voor werkverkeer (declaratie van zakelijk 

verreden kilometers) verlaagd in de kostenplaats. 
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Hieronder staat een overzicht van de veranderingen ten aanzien van de voertuigen.  

    2017 2023 

pers. auto partic.  dienstreizen 13 1 

pers auto bedrijf   2 10 

bestelauto/ kl.bussen   8 13 

cab.chassi vrtuigen en grote 

bussen 
  16 9 

bijzond. Tractie heftruck 1 1 

  veegmachine 2 1 

  vrachtwagen 1 0 

  kleine trekker 3 1 

  grote trekker  3 0 

  versnipperaar/chipsbox 1 0 

  grafdelver 1 1 

  overslagkraan 0 1 

aanhanger etc.   17 13 

fietsen, scooters   1 4 

strooiers   8 9 

sneeuwploegen   8 9 

Tabel 4 Veranderingen betreft de voertuigen. 

 

Voor het overige materieel zoals kettingzagen e.d. wordt ook overgegaan op elektrische 

aandrijving. 

Er is geen rekening gehouden met een eventuele verschuiving van werkzaamheden 

m.b.t. de gladheidbestrijding. Dit wordt meegenomen bij het onderzoek naar “Uit te 

besteden werk” (zie paragraaf 6.1.2). 

 

6.7 Huisvesting en ICT 
Huisvesting 

De vrijgekomen ruimte van de opstallen van de gemeentewerf kan een andere invulling 

krijgen, overeenkomend met de visie van Wijkbeheer. Dit kan bijvoorbeeld door deze ter 

beschikking te stellen voor inwonersinitiatieven. Ook is verhuur aan partnerorganisaties 

te overwegen. In 2018 vindt hiervoor een onderzoek plaats. 

 

ICT 

In de organisatie van Wijkbeheer wordt het bijhouden en het implementeren van de 

ontwikkelingen van de automatisering belegd bij de functies senior servicemedewerker, 

bedrijfsadviseur en accountmanager. Daarnaast kan incidenteel gebruik worden gemaakt 

van het inhuurbudget om kennis en capaciteit binnen te halen. Dit alles gaat in nauw 

overleg met het cluster Informatie, dat ondersteunend is in de aankoop, het beheer en 

het onderhoud van IT-voorzieningen. De extra kosten van de IT-voorzieningen moeten 

worden opgevangen door efficiënter en effectiever te werken door Wijkbeheer èn de 

organisatie als geheel.  
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6.8 Communicatie/plaatsings- en besluitvormingsproces 
In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe en wanneer er gecommuniceerd wordt over 

het ontwikkelingsplan en het implementeren hiervan.  

 

 Wat Wie Wanneer 

1a Uitvraag leden plaatsingscommissie P&O Week 8 

1b Plaatsingscommissie vaststellen en 

benoemen.   

P&O Week 13  

(26 maart)   

2 Informeren van de ambtenaren over de 

beschikbare functies en over hun positie 

 Daar waar functies ongewijzigd 

blijven worden medewerkers 

geinformeerd dat de 

doorontwikkeling voor hun 

aanstelling geen gevolgen heeft. 

 Daar waar functies wijzigen, 

vervallen of nieuwe functies 

ontstaan worden medewerkers 

hierover geinformeerd. Hiermee 

worden zij 

herplaatsingskandidaat en zullen 

zij uitgenodigd worden om hun 

belangstelling kenbaar te maken. 

Manager en 

teamleider 

Week  19   

3 Uitvoeren van de 

belangstellingsregistratie voor 

herplaatsingskandidaten 

P&O week 19-20 

4 Opstellen van een concept 

herplaatsingsplan  

Team P&O i.s.m. 

team  Roelof/TL’ers 

week 21 

(dinsdag 22 

mei)  

5 Aanbieden aan plaatsingscommissie Roelof Week 22 

6 Bespreking 

Roelof/P&O/plaatsingscommissie t.a.v. 

herplaatsingsplan en advies 

plaastingscommissie 

Roelof/P&O/ 

plaatsingscommissie  

week 24   

7 Advies uitbrengen door 

plaatsingcommissie 

Plaatsingcommissie week 25  

8 Voorgenomen besluiten door de directie  

over het voorlopig herplaatsen van 

ambtenaren.  

Daartoe geadviseerd door de 

plaatsingscommissie, neemt  de directie 

een voorgenomen besluit tot het 

voorlopig herplaatsen of niet 

herplaatsen van 

herplaatsingskandidaten. 

P&O week 26  

9 Informeren over de herplaatsing aan 

medewerkers. Medewerkers kunnen 

binnen 2 weken een zienswijze indienen. 

P&O week 26  

10 Eventuele zienswijzen behandelen door 

plaatsingscommissie  

Plaatsingscommissie week 30/31 

Afhankelijk van 

beschikbaar-

heid 

plaatsingscie. 

zomervak.   



Doorontwikkelplan cluster Wijkbeheer 

27 

11 Advies plaatsingscommissie over 

zienswijzen 

Plaatsingscommissie week 32 

Afhankelijk van 

beschikbaar-

heid 

plaatsingscie. 

zomervak.  

12 Voorbereiden BBV t.b.v. DT besluit Manager WB  week 36 

13 Vaststellen plaatsingsplan door directie  Directie week 37  i.v.m. 

zomervakantie  

14 Schriftelijk bericht over definitieve 

plaatsing 

P&O week 37  i.v.m. 

zomervakantie 

15 Bezwaarmogelijkheid door medewerkers Medewerkers 6 weken vanaf 

dagtekening 

brief  

16 Behandeling bezwaren door personele 

kamer 

Personele kamer Week 46/47   

17 Reactie Personele kamer Personele kamer week 46/47   

18 Communicatie naar mdw’ers die een 

bezwaar hebben ingediend 

Manager WB en P&O December 

19 Implementatie doorontwikkeling   Januari 2019  

Tabel 5 Wat en wanneer communiceren. 
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Aandachtspunten bij de communicatie: 

 Medewerkers moeten tijdig worden geïnformeerd, bijeenkomsten vinden plaats in 

de kantine van de gemeentewerf. Er dient rekening mee te worden gehouden dat 

niet iedereen aanwezig is en dat de afwezigen op een andere manier op de hoogte 

worden gehouden. 

 Leidinggevenden van betrokken clusters regelmatig op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen, afspraken maken over hoe de rest van het cluster te informeren. 

 Stand van zaken doorontwikkeling Wijkbeheer dient als standaard agendapunt op 

de agenda te staan tijdens teamoverleggen en HR-gesprekken.  
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7 Financiën Wijkbeheer NOP 2023 
 

Voor de berekening van de financiën is de focus gelegd op de onderwerpen, waarin de 

financiële verschuiving wordt verwacht, namelijk: 

 Personeel 

 Tractie en materieel  

 Huisvesting Wijkbeheer 

 Onderhoud openbare ruimte 

 

7.1 Uitgangspunten financiële doorrekening 
Hieronder staan de uitgangspunten voor de doorrekening van de exploitatiebegroting 

voor Wijkbeheer, 

 

Personeel 

 Basis is de begroting 2018. 

 Geen gedwongen ontslagen.  

 Een verhoging van het schaalniveau van een aantal medewerkers van Wijkbeheer op 

basis van de functieovergangsmatrix.  

 Voor overige personeelskosten, zoals onregelmatige –en consignatiediensten, reis– en 

verblijfkosten en bedrijfsoutfits is gerekend met 11,5%7 van de totale loonkosten van 

Wijkbeheer. Door verlaging van de kosten op dienstreizen zal dit in de toekomst naar 

circa 10,4% dalen t.o.v. de totale loonkosten van Wijkbeheer(zie uitgangspunt 

hieronder). 

 Het budget werkverkeer (bij overige personeelskosten) wordt vanaf 2018 (nieuwe 

situatie) met €40.000 verlaagd. Want alle medewerkers van Wijkbeheer worden 

vanaf 2018 gestimuleerd om gebruik te maken van een auto van de gemeente 

(schone mobiliteit). Voor werkverkeer blijft een bedrag van €15.000,- staan (deze is 

verwerkt in de overige personeelskosten).  

 Flexibele schil (budget inhuur personeel) van €75.000 (zie hfst 6.2.5.). 

 Vervangen van functies voor het “nieuwe” Wijkbeheer waar geen geschikte interne 

kandidaten voor zijn. 

 Extra formatie voor het Ingenieursbureau voor besteksvoorbereiding en 

directievoering van de extra uitbestede werkzaamheden. Dit is berekend op € 

20.0008. Dit is een ruwe schatting en wordt aangepast wanneer daadwerkelijk 

cyclisch werk wordt uitbesteed (zie hfst 6.1.2). 

 Transitiebudget van €65.000,- per jaar voor 2018, 2019 en 2020. 

  

                                           
7 Dit komt (afgerond) overeen met de huidige personeelskosten voor Wijkbeheer Noordoostpolder. 
8 I.s.m. Ingenieursbureau bepaald. O.a. gebaseerd op de notitie vrijval vacatureruimte. 
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Tractie 

 Per proces en rol is bepaald welk materieel9 nodig is. En zijn de kapitaal- en 

beheerslasten daarvan bepaald. 

 Gekozen is om, waar mogelijk, direct over te gaan op ander en energiezuinig 

materiaal om de volgende redenen: 

o Nieuwe werkzaamheden passen niet bij huidige tractie; 

o Duurzaamheidsambitie gemeente invullen; 

o Werkelijk verandering creëren. 

Voorgaande punt heeft tot gevolg dat eenmalig een kapitaalvernietiging 

plaatsvindt in 2019, omdat de extra afschrijving van de af te stoten tractie hoger 

is dan de verwachte restwaarde. Dit bedrag komt neer op eenmaal €51.348.-. 

 

Extra afschrijving af te stoten tractie  € -103.848,- 

Verwachte restwaarde af te stoten tractie  €    52.500,- 

       € -  51.348.- 

 

 Alle km ’s duurzaam, geen of zo weinig mogelijk dienstkilometers met een privé 

voertuig op fossiele brandstoffen. 

 Afspraken maken over ingangstermijn van gebruik privé auto naar dienstauto. 

 Tractie Boa’s en S&O zijn meegenomen in budget. 

 

Huisvesting Wijkbeheer 

 De laadpalen voor de elektrische auto’s zijn meegenomen in kapitaallast huisvesting 

Wijkbeheer. 

 

Onderhoud openbare ruimte 

 Per team is gekeken welke cyclische werkzaamheden zeker uitbesteed gaan worden. 

Dit zijn: 

 Gebruik vrachtwagen €45.000,-; 

 Inboet aanbrengen €25.000,-; 

 Cyclische werkzaamheden civiel en stranden €25.000,-. 

 

7.2 Exploitatiebegroting  
In tabel 6 staat huidige exploitatiebegroting voor 2018 tot en met 2023. In tabel 7 staat 

de exploitatiebegroting volgens de doorontwikkeling en in tabel 8 staat het verschil in 

totale lasten aangegeven tussen de huidige exploitatiebegroting en de 

exploitatiebegroting van de doorontwikkeling.  

 

 

                                           
9 Door de uitbesteding van het cyclisch werk is minder (groot) materieel nodig. Uit een onderzoek 
is bepaald wat er in 2023 nodig is. 



  

Tabel 6 Huidige exploitatiebegroting Wijkbeheer 

 

  

HUIDIGE BEGROTING CLUSTER WIJKBEHEER 2018-2023

LASTEN

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Personeel (exclusief overhead)

Aantal fte 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79 55,79

1.1 Personeelskosten (incl. personeelskosten) 2.557.465      2.557.465     2.557.465     2.557.465     2.557.465     2.557.465     

1.2 Overige personeelskosten (9,5%) 243.950          243.950         243.950         243.950         243.950         243.950         

1.3 Dienstreizen (2%) 47.790            47.790           47.790           47.790           47.790           47.790           

1.4 Besteksvoorbereiding en directievoering -                  -                  -                  -                  -                  

1.5 Inhuur/detachering 63.031            58.811           58.811           58.811           58.811           58.811           

2. Materiaal (incl. tractie)

2.1 kapitaallasten materiaal 199.773          191.412         195.039         188.781         197.343         198.726         

2.2 Onderhoud en beheer groot materiaal 335.217          335.217         335.217         335.217         335.217         335.217         

3. Huisvesting wijkbeheer

3.1 kapitaallasten werf 19.769            19.769           19.769           19.769           23.979           23.979           

3.2 Onderhoud en beheer gemeentewerf 141.167          141.167         141.167         141.167         141.167         141.167         

4. Onderhoud openbare ruimte

4.1 Adhoc onderhoud en beheer openbare ruimte 124.464          124.464         124.464         124.464         124.464         124.464         

4.2 Adhoc onderhoud en beheer overige accommodaties 83.530            83.530           83.530           83.530           83.530           83.530           

4.3 Budget voor cyclisch onderhoud -                   -                  -                  -                  -                  -                  

5. Overig 109.125          109.125         109.125         109.125         109.125         109.125         

Totale Lasten 3.925.281      3.912.700     3.916.327     3.910.069     3.922.840     3.924.224     

BATEN

100. Marktgelden 27.190            27.190           27.190           27.190           27.190           27.190           

Totale Baten 27.190            27.190           27.190           27.190           27.190           27.190           

Saldo 3.898.091      3.885.510     3.889.137     3.882.879     3.895.650     3.897.034     
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Tabel 7 Exploitatiebegroting volgens de doorontwikkeling 

 

  

DOORONTWIKKELING CLUSTER WIJKBEHEER 2018-2023

LASTEN

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Personeel (exclusief overhead)

Aantal fte 46,65 45,65 43,65 42,75 42,75 42,75

1.1 Personeelskosten (incl. personeelskosten) 2.293.474      2.266.100     2.177.384     2.126.784     2.109.108     2.109.108     

1.2 Overige personeelskosten (9,5%) 218.768          216.157         207.695         202.868         201.182         201.182         

1.3 Dienstreizen 48.746            38.674           28.825           18.837           8.731              8.731              

1.4 Besteksvoorbereiding en directievoering -                   20.000           20.000           20.000           20.000           20.000           

1.5 Inhuur/detachering 313.531          309.311         338.811         353.811         353.811         353.811         

2. Materiaal (incl. tractie)

2.1 kapitaallasten materiaal 174.675          179.033         187.377         184.593         170.458         184.169         

2.2 Onderhoud en beheer groot materiaal 238.181          234.008         205.272         216.598         220.683         216.598         

3. Huisvesting wijkbeheer

3.1 kapitaallasten werf 19.769            24.843           24.843           24.843           29.052           29.052           

3.2 Onderhoud en beheer gemeentewerf 141.167          141.167         141.167         141.167         141.167         141.167         

4. Onderhoud openbare ruimte

4.1 Adhoc onderhoud en beheer openbare ruimte 124.464          124.464         124.464         124.464         124.464         124.464         

4.2 Adhoc onderhoud en beheer overige accommodaties 83.530            83.530           83.530           83.530           83.530           83.530           

4.3 Budget voor cyclisch onderhoud 25.000            70.000           70.000           78.448           126.529         118.286         

5. Overig 109.125          109.125         109.125         109.125         109.125         109.125         

Totale Lasten 3.790.429      3.816.413     3.718.492     3.685.069     3.697.841     3.699.223     

BATEN

100. Marktgelden 27.190            27.190           27.190           27.190           27.190           27.190           

Totale Baten 27.190            27.190           27.190           27.190           27.190           27.190           

Saldo 3.763.239      3.789.223     3.691.302     3.657.879     3.670.651     3.672.033     
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Tabel 8 Verschil in totale lasten tussen de huidige exploitatiebegroting en de exploitatiebegroting van de doorontwikkeling. 

 

 

VERSCHIL HUIDIGE EN DOORONTWIKKELING 2018-2023

LASTEN

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Personeel (exclusief overhead)

Aantal fte 9,14 10,14 12,14 13,04 13,04 13,04

1.1 Personeelskosten (incl. personeelskosten) 263.991          291.365         380.081         430.681         448.357         448.357         

1.2 Overige personeelskosten 25.181            27.793           36.255           41.081           42.768           42.768           

1.3 Vergoeding priveauto dienstreizen -955                9.116              18.965           28.953           39.059           39.059           

1.4 Besteksvoorbereiding en directievoering -                   -20.000          -20.000          -20.000          -20.000          -20.000          

1.5 Inhuur/detachering -250.500        -250.500       -280.000       -295.000       -295.000       -295.000       

2. Materiaal (incl. tractie)

2.1 kapitaallasten materiaal 25.098            12.379           7.662              4.188              26.885           14.558           

2.2 Onderhoud en beheer groot materiaal 97.037            101.209         129.946         118.619         114.534         118.619         

3. Huisvesting wijkbeheer

3.1 kapitaallasten werf -                   -5.074            -5.074            -5.074            -5.074            -5.074            

3.2 Onderhoud en beheer gemeentewerf -                   -                  -                  -                  -                  -                  

4. Onderhoud openbare ruimte

4.1 Adhoc onderhoud en beheer openbare ruimte -                   -                  -                  -                  -                  -                  

4.2 Adhoc onderhoud en beheer overige accommodaties -                   -                  -                  -                  -                  -                  

4.3 Budget voor cyclisch onderhoud -25.000          -70.000          -70.000          -78.448          -126.529       -118.286       

5. Overig -                   -                  -                  -                  -                  -                  

Totale bespaarde lasten 134.852          96.287           197.836         225.000         225.000         225.000         

BATEN

100. Marktgelden -                   -                  -                  -                  -                  -                  

Totale bespaarde baten -                   -                  -                  -                  -                  -                  

Saldo 134.852          96.287           197.836         225.000         225.000         225.000         
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7.3 Structurele besparing 
De doorontwikkeling van Wijkbeheer heeft een structurele besparing tot gevolg, zeker op 

personeelskosten en onderhoud en beheer groot materiaal. Uit het totaaloverzicht blijken 

de lasten van Wijkbeheer met €225.000,- te dalen ten opzicht van de huidige situatie. Dit 

komt doordat meer cyclisch werk uitbesteed wordt met als gevolg dat, door de 

schaalgrootte van aannemers, de cyclische werkzaamheden efficiënter worden 

uitgevoerd. Dit betekent ook een verlaging van kosten voor de tractie door een overgang 

van zwaardere voertuigen naar lichtere voertuigen en een afname in het aantal.  

Daarnaast heeft in de afgelopen jaren de digitalisering en optimalisering van de 

servicewerkzaamheden voor een efficiencyslag bij Wijkbeheer gezorgd. 

7.3.1 Incidentele kosten 

Er zijn een aantal kosten die incidenteel voorkomen bij de doorontwikkeling van 

Wijkbeheer, namelijk: 

 Transitiebudget t/m 2020 van €65.00,- per jaar; 

 Extra afschrijving van de af te stoten tractie van €51.348,- in het totaal. Dit is 

minimaal de verwachte restwaarde van de af te stoten tractie.  

 

Kanttekeningen: 

- In de komende jaren wordt bepaald welke onderdelen uitbesteed worden. Hierbij 

is de uitstroom van personeel bepalend. Het is waarschijnlijk dat deze uitbestede 

werkzaamheden structureel extra werkzaamheden voor het Ingenieursbureau met 

zich meebrengen en dus extra kosten. Deze extra kosten moeten worden gedekt 

uit het verschil tussen de huidige kosten en de lagere kosten van de uit te voeren 

(cyclische) werkzaamheden door een derde partij. In 6.1.2 staat wanneer deze 

onderzoeken plaatsvinden. 

- De doorontwikkeling van Wijkbeheer is afhankelijk van de doorontwikkeling van 

de medewerkers van Wijkbeheer. Wanneer de ontwikkeling van de medewerkers 

minder voorspoedig gaat, zal de doorontwikkeling van Wijkbeheer ook langzamer 

gaan.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Omgevingsmanagement 

Bijlage 2: Functieovergangsmatrix 
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Bijlage 1: Omgevingsmanagement  
 

Omgevingsmanagement (OM) is van belang in alle fasen van projecten en 

werkzaamheden in de buitenruimte. Van voorbereiding tot realisatie en uiteindelijk in de 

gebruiksfase. De essentie is het betrekken van de stakeholders en/of bewoners en het 

onderkennen van hun belangen en het samen tot een gedragen plan te komen waarin 

ieders belang een plaats heeft in het project. De wijze van inzet van 

omgevingsmanagement varieert per project en activiteit. Een herinrichting van een 

centrumgebied vraagt een andere benadering dan een jaarlijkse snoeironde in een 

woonwijk. 

 

In de bestuurlijke en voorbereidingsfase ligt de nadruk van het OM vooral bij het 

Ingenieursbureau, tijdens de uitvoerings en gebruiksfase verschuift dit meer naar 

Wijkbeheer. Belangrijk is dat beide clusters in hun samenwerken de belangen van de 

omgeving en gebruiker voorop hebben staan. 

 

Een goede relatie tussen organisatie en omgeving is heel belangrijk voor het bereiken 

van maatschappelijk resultaat. Maar daar houdt het niet op. Juist in de uitvoeringsfase 

zal OM ook zeer nuttig zijn. 

• OM tijdens de voorbereiding   

• OM tijdens de uitvoering 

 

Tijdens de uitvoering komt OM vooral neer op het verzorgen van technische maatregelen 

die bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens de uitvoering garanderen. 

Daarnaast moet de toezichthouder praktijkgericht omgaan met eventuele problemen die 

kunnen ontstaan, en het bewaken van de afspraken zoals die zijn aangegaan tussen 

verschillende partijen.  

 

Een goede voorbereiding is ook tijdens de uitvoering natuurlijk het halve werk. Maar 

tegenwoordig heeft men ook een enorm bereik als men gebruik maakt van internet en 

sociale media. Het helpt de toezichthouder enorm als hij sociaal handig is. Eigenlijk dus 

een goede verbinder met een prima luisterend oor. 

 

Om de relatie met de omgeving te verbeteren en te verduurzamen met als doel een 

effectievere uitvoering van de kerntaken, kunnen de volgende succesfactoren genoemd 

worden:  

 Vroegtijdig betrekken van belanghebbenden 

 Goede voorbereiding van gesprekken 

 Open en eerlijk zijn over de effecten 

 Afspraken maken en nakomen 

 Onderhouden en monitoren van relaties 

 

Belanghebbenden kom je altijd weer tegen bij een volgend plan of project. Dan is het 

een stuk effectiever om vanuit een bestaande en vertrouwde relatie te werken, dan vanaf 

nul te moeten opbouwen. 
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Bijlage 2: Functieovergangsmatrix (FOM)  
 

Functiematrix 1: Aansturing en bedrijfsvoering  

Functiematrix 2: Team Toezicht  

Functiematrix 3: Team Service 

Functiematrix 4: Team Uitvoering  
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Functieovergangsmatrix 1                 

Cluster Wijkbeheer       Status functie O G N O    

Aansturing & Bedrijfsvoering       Salarisschaal 12 10 9 10A   Bijzonderheden 

      

Toelichting tekens  

                        

O Ongewijzigde functie  

G Gewijzigde functie  

N Nieuwe functie  

V Vervallen functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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s
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e
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)
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d

e
w

e
r
k

e
r
s
 

  

M
a
n
a
g
e
r 

II
 

O
p
e
ra

ti
o
n
e
e
l 
le

id
in

g
g
e
v
e
n
d
e
 I
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e
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e
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e
w

e
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k
e
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* De functie van één 

operationeel 

leidinggevende wordt 

gecombineerd met de 

functie van één 

projectleider V (in team 

Toezicht). 

Huidige functienaam        Nieuw        

Manager II 12 1 1  
1 

(1) 
   1 1 

 

Operationeel leidinggevende III 9 5 5   

2,5 

(3) 

 

1 

(1) 

 

 

 

 

 

3,5 4 

 

Medewerker ontwikkeling II 

 
10A 1 1   

 

 

 

 

1 (1) 

 
1 1 

 

Totaal FTE  7 7  1 2,5 1 1 5,5   

Totaal medewerkers  7 7  1 3 1 1  6*  
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Functieovergangsmatrix 2                

Cluster Wijkbeheer       Status functie O O O G   

Team Toezicht        Salarisschaal 9 8 5 7   

      

Toelichting tekens  

                        

O Ongewijzigde functie  

G Gewijzigde functie  

N Nieuwe functie  

V Vervallen functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

S
a
la

ri
s
s
c
h
a
a
l 

H
u
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e
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d
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M
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 t
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r 
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IV
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e
r 
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c
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n
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c
h
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II
I 
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to
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V
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F
T
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m
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e
w

e
r
k
e
r
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Huidige functienaam        Nieuw       

Medewerker technische uitvoering III 

5 

 

 

4,80 5 

 

  
2,90 

(3) 

2 

(2) 
4,90 5 

Medewerker technische uitvoering III + 

coördinatiemodule  
6 1 1  

 

 

 

 

1 (1) 1 1 

Medewerker toezicht III 

 
9 1 1 1 (1) 

 

 

  

 
1 1 

Medewerker toezicht IV 8 6 6  
6 

(6) 

 
 6 6 

Medewerker locatie IV + coördinatormodule (6+1) 7 1 1  
 

 

 1(1) 

 

 

1 1 

Totaal FTE  13,80   1 6 2,90 4 13,80  

Totaal medewerkers   14  1 6 3 4  14 
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Functieovergangsmatrix 3                

Cluster Wijkbeheer       Status functie N G G N N   

Team Service       Salarisschaal 6 7 7 9 9   

      

Toelichting tekens  

                        

O Ongewijzigde functie  

G Gewijzigde functie  

N Nieuwe functie  

V Vervallen functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 S
a
la

ri
s
s
c
h
a
a
l 

 H
u

id
ig

e
 f

o
r
m

a
ti

e
 (

F
T

E
)
 

 A
a
n

ta
l 

m
e
d

e
w

e
r
k

e
r
s
 

  

 M
e
d
e
w

e
rk

e
r 

 p
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b
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Huidige functienaam        Nieuw        

Medewerker technische  

uitvoering III 5 6 6 
 

6 

(6) 
    6 6 

Medewerker technische uitvoering III + 

coördinatiemodule (5+1) 6 1 1 
 

1 

(1) 
    1 1 

Medewerker technische uitvoering III + 

coördinatiemodule (5+1) 
6 2 2   

1 

(1) 

1 

(1) 
  2 2 

Medewerker administratief & secretarieel III 
6 1 1    

1 

(1) 
  1 1 

Operationeel leidinggevende III 
9 1 1 

 
   

1,5 

(2) 
 1,5 2 

     
    

1 

(1) 
1 1 

Totaal FTE  11   7 1 2 1,5 1 12,50  

Totaal medewerkers   11  7 1 2 2 1  13 
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Functie overgangsmatrix 4                 

Cluster Wijkbeheer       Status functie O O O G   

Team Uitvoering       Salarisschaal 4 5 5 7   

      

Toelichting tekens  

                        

O Ongewijzigde functie  

G Gewijzigde functie  

N Nieuwe functie  

V Vervallen functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

S
a
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s
s
c
h
a
a
l 

H
u
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Huidige functienaam        Nieuw       

Medewerker technische uitvoering IV 4 3,75 4  3,75 (4)    3,75 4 

Medewerker technische uitvoering III 5 7 7   7 (7)   7 7 

Medewerker locatie V 5 4 4    4 (4)  4 4 

Coördinator Werf (medewerker locatie V + 

coördinatiemodule)  
6 1 1     

1 

(1) 

 

1 1 

Totaal FTE  15,75   3,75 7 4 1 15,75  

Totaal medewerkers   16  4 7 4 1  16 

  



 

 

 

 


