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Conclusies en aanbevelingen 





Externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid 

Op basis van het onderzoek naar Externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid komt de 

rekenkamercommissie Den Helder tot de volgende conclusies en aanbevelingen aan de 

gemeenteraad van Den Helder. 

 

Conclusies 

 

1. Algemeen 

 

 De gemeente Den Helder heeft het vigerende beleid ten aanzien van externe inhuur vastgelegd 

in de Kadernota Externe inhuur 2007. De kern van het beleid is “Geen externe inhuur, tenzij 

…”. 

 Het vigerende beleid is up-to-date. Met de invoering van de nieuwe procedure vanaf medio 

2012 sluit het beleid aan op het Principeakkoord CAO Gemeenten. De Kadernota Externe inhuur 

is echter (nog) niet aangepast op deze wijziging. 

 De gemeente volgt in grote lijnen de regels en afspraken uit de Kadernota (vastgelegd in zes 

uitgewerkte procestappen). Hierbij moeten de volgende kanttekeningen geplaatst worden: 

 De eerste drie processtappen rond de besluitvorming om over te gaan tot externe inhuur, de 

werving en selectie van de externe krachten en de opdrachtformulering worden nageleefd. 

Hierop wordt strak gestuurd en de procedures zijn goed ingebed in de gemeentelijke 

organisatie. De hoofdlijn “Geen externe inhuur, tenzij …” wordt consequent gevolgd. 

 De laatste drie processtappen rond het monitoren, evalueren, registreren en verantwoorden 

worden in de praktijk minder consequent uitgevoerd. Hierin zijn verschillen tussen 

afdelingen.  

 De dossiervorming gebeurt niet zoals in de Kadernota is bedoeld, terwijl dit een essentieel 

onderdeel vormt van het beleid. Er zijn geen dossiers per ingehuurde kracht direct 

voorhanden.  

 Het doel om externe inhuur over de jaren 2010- 2012 terug te dringen is voor de gemeente 

Den Helder realiteit. Ten opzichte van 2009 zijn de kosten van externe inhuur in 2012 met ruim 

28% gedaald. 

 

2. Doeltreffendheid 

 

 De inhuur van externen wordt door de gemeente Den Helder ingezet om op verschillende 

niveaus in de organisatie een kwaliteitsimpuls te geven, kennis in te brengen, tijdelijke 

capaciteit te leveren en veranderingen door te voeren. Er wordt altijd de afweging gemaakt of 

externe inhuur echt nodig is en of er geen alternatieven zijn. De motivatie voor externe inhuur 

wordt altijd getoetst aan de in de Kadernota aangegeven redenen.  

 Omdat de gemeente geen streefwaarden heeft vastgesteld ten aanzien van de reductie van 

externe inhuur, kunnen we de doeltreffendheid van de inzet van deze inhuur niet in dit 

perspectief bezien. 

 Ook het feit dat het niet mogelijk is om via structureel beschikbare personeelsdossiers van 

extern ingehuurde krachten inzicht te krijgen in de effecten en realisaties in individuele 

gevallen, maakt dat er geen uitspraak gedaan kan worden over de doeltreffendheid van de 

externe inhuur. 

 

 

 

 

 



3. Doelmatigheid 

 

 De inhuur van externen door de gemeente Den Helder verloopt volgens de eerste drie 

processtappen van de Kadernota. Door het volgen van deze eerste drie processtappen blijkt, 

dat: 

 De totale kosten van externe inhuur in de periode 2010-2012 zijn gedaald.  

 Overschrijdingen van de jaarlijkse begroting zijn teruggedrongen en de uitgaven in 2012 

voor het eerst lager dan de begroting lagen.  

 de kosten van externe inhuur steeds verder teruglopen ten opzichte van de totale 

salariskosten van de gemeente lopen.  

 Afdelingsmanagers de regel ‘externe inhuur is alleen mogelijk als het binnen de begroting 

blijft’ hanteren.  

 Alternatieven voor externe inhuur worden afgewogen en bij inhuur meerdere offertes worden 

aangevraagd en vergeleken.  

 De laatste drie processtappen uit de Kadernota geven de bouwstenen voor inhoudelijke en 

kwantitatieve evaluatie van de doelen. Er zijn echter geen SMART geformuleerde 

(kwantitatieve) doelstellingen en er zijn geen direct beschikbare personeelsdossiers per 

ingehuurde kracht. Daardoor ontbreekt het zicht op de doelmatigheid van de externe inhuur op 

zowel het individuele- als op het totale niveau. 

 

4. Transparantie 

 

 De inhuur van externen gebeurt door de gemeente Den Helder niet zodanig transparant dat de 

raad goed zicht heeft op het doelbereik van de Kadernota. De feitelijke onderbouwing hiervan is 

als volgt: 

 Er zijn geen personeelsdossiers per ingehuurde kracht bij de gemeente Den Helder 

aanwezig. Deze dossiers zouden alle informatie die de processtappen uit de Kadernota 

vereisen, moeten bevatten. De bedoelde dossiers zijn wel op aanvraag samen te stellen.  

 Met het ontbreken van personeelsdossiers, ontbreekt de basis voor het helder rapporteren 

aan de raad over de inhuur van externen.  

 De raad wordt (dan ook) niet of nauwelijks periodiek geïnformeerd over de uitvoering van de 

Kadernota Externe inhuur 2007 door de gemeente. De toezegging van het College om dit wel 

te doen wordt niet of onvoldoende opgevolgd. Alleen in de rapportage naar aanleiding van 

de interim-controle over 2009 is door de accountant een bericht opgenomen over het 

gemeentelijk beleid. In de jaarrekening 2011 is een alinea opgenomen over het beleid ten 

aanzien van de inhuur van externen.1 De jaarrekening 2012 bevat een grafiek die de 

teruglopende kosten van de inhuur van derden laat zien vanaf 2009 tot en met 2012.  

 

                                                           
1 , Volgens een meerderheid van de raadsleden die aanwezig waren bij de groepssessie in het kader van dit onderzoek 

gaf deze alinea onvoldoende informatie. 



 

 

5. Toekomstgericht formatiebeleid 

 

 De gemeente Den Helder heeft een plan van aanpak Strategische personeelsplanning 

ontwikkeld (juni 2011) en in uitvoering genomen. Dit moet leiden tot een visie op het 

personeelsbeleid voor de komende jaren. In het plan van aanpak (en de daaruit voortkomende 

visie) wordt rekening gehouden met de ambities van Den Helder en de toekomstige 

ontwikkelingen die op de gemeente af komen.  

 De gemeente heeft (nog) geen zicht op de benodigde vaste formatie en de aard en omvang van 

de flexibele schil. Het plan van aanpak Strategische Personeelsplanning voorziet hier overigens 

wel in. De uitvoering is echter fors vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning; de 

gemeente verkeerde ten tijde van dit onderzoek nog in de inventarisatiefase en loopt ruim 

anderhalf jaar achter op schema. 

 In het algemeen onderkent de gemeente dat externe inhuur altijd wel nodig zal zijn, maar over 

de aard en omvang tast men nog in het duister. Hiervoor moet eerst de vaste formatie zijn 

definitieve vorm gaan krijgen binnen de nieuwe context (denk aan de gemeentelijke taken op 

het sociale domein (decentralisaties)). 

 De hoofdlijn van het beleid ten aanzien van externe inhuur blijft: “Geen externe inhuur, tenzij 

…”.  

 

 

 

 

 

  

Hoofdconclusie toekomstgericht formatiebeleid  

De gemeente Den Helder ontwikkelt een strategische personeelsplanning. Dit 

plan moet de basis vormen voor het toekomstige personeelsbeleid. Hierin 

wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen die op de gemeente af 

komen en op de geformuleerde ambities van de gemeente. De 

totstandkoming van de strategische personeelsplanning is echter ernstig 

vertraagd (ruim anderhalf jaar). Op dit moment heeft de gemeente geen zicht 

op de benodigde omvang van de vaste formatie en van de flexibele schil in de 

komende jaren.   

Hoofdconclusie externe inhuur 

De gemeente Den Helder heeft met de Kadernota Externe inhuur 2007 en de 

medio 2012 ingevoerde nieuwe procedure, kaders gezet om op een 

doeltreffende, doelmatige en transparante wijze externe krachten in te huren. 

Het beleid om de externe inhuur terug te dringen en de kosten ervan te 

beheersen is in de periode 2010-2012 gerealiseerd.  

Op basis van dit onderzoek kan worden gesteld, dat de beleidslijnen en de 

eerste drie processtappen uit de Kadernota Externe inhuur 2007 in de 

praktijk worden gevolgd. Uit de personeelsdossiers zou moeten blijken dat de  

laatste drie processtappen ook worden nageleefd. Deze dossiers zijn echter 

niet standaard voorhanden. Hierdoor is er te weinig zicht op de uitvoering 

van afspraken en ontbreekt de basis voor evaluatie van de doelen van de 

Kadernota. Daardoor kan tevens de gewenste transparantie in de uitvoering 

van het beleid en verantwoording daarover aan de raad, onvoldoende inhoud 

krijgen. 



Aanbevelingen 

 

1. Behoud de bestaande beleidslijnen en procedures en faciliteer controle op de 

uitvoering 

 

De gemeente Den Helder heeft een instrument ontwikkeld (de Kadernota) om de externe inhuur in 

de gewenste banen te leiden. Een van de sterke punten is de borging van de beleidslijn “Geen 

externe inhuur, tenzij…” via de eerste procestappen met de rol, taken en bevoegdheden van de 

afdelingshoofden, formatiebeheergroep en de directie. De regels en afspraken zijn voor iedereen 

helder. De Kadernota is een belangrijk middel om het personeelsbestand in het perifeer gelegen 

Den Helder op niveau te houden, door middel van het aanreiken van spelregels om indien 

noodzakelijk externe krachten aan dit bestand te kunnen toevoegen.  

Een belangrijke geconstateerde tekortkoming is dat er geen dossiers beschikbaar zijn van extern 

ingehuurde krachten; noch op papier, noch elektronisch. Deze dossiers vormen het sluitstuk van 

het stappenproces uit de Kadernota. Het naleven van afspraken uit de Kadernota is niet eenvoudig 

te controleren zonder goede, consequente dossiervorming. Hetzelfde geldt voor communicatie 

over de uitvoering richting de gemeenteraad. Wij bevelen in dit verband aan om direct te starten 

met de vorming van dossiers voor ingehuurde krachten. De dossiers moeten minimaal die 

documenten bevatten die in stap 6 van de Kadernota genoemd worden, te weten (Kadernota, 

p.6): 

 advies en besluit tot externe inhuur; 

 profiel; 

 documentatie over werving-& selectieproces; 

 opdracht en contract en evt. aanvullende opdrachten; 

 verslagen voortgangsgesprekken; 

 informatie over overdracht kennis aan organisatie; 

 overdrachtsdossier; 

 evaluatie; 

 verslag exit-gesprek. 

 

Momenteel digitaliseert de gemeente Den Helder de dossiers van het vaste personeel. Het zou 

praktisch zijn om dit te laten volgen door eenzelfde slag met betrekking tot de bedoelde dossiers 

van externe inhuur. 

 

2.  Actualiseer de kadernota naar aanleiding van de nieuwe procedure 

 

Den Helder heeft al nieuwe procedures ingevoerd om tegemoet te komen aan intergemeentelijke 

afspraken zoals de verruimde definitie van externe inhuur, centralisatie van wettelijke 

verplichtingen, dossiervorming op één plek in de organisatie en de nieuwe begrotingsnummers.  

Daarnaast bevelen wij aan om de verantwoordelijkheden bij de processtappen van de kadernota 

expliciet te benoemen, alsmede wie verantwoordelijk is voor de interne controle en wie voor 

overall controlling en verantwoording aan de raad. Het is raadzaam om de Kadernota op deze 

onderdelen aan te passen. 

 

3. Verbeter informatievoorziening aan de raad 

 

Transparantie betekent een goede informatievoorziening aan de raad. Op dit punt is ten aanzien 

van externe inhuur en formatiebeleid winst te behalen . De informatie over externe inhuur is in 

principe in de organisatie aanwezig. Wij bevelen aan een betere en frequentere ontsluiting van 

informatie mogelijk te maken vanuit consequent bijgehouden dossiers met betrekking tot externe 

inhuur. Als de (digitale) infrastructuur op orde is kan ook snel en volledig transparantie worden 

gegeven. De winst van een verbeterde informatievoorziening aan de raad zit niet alleen in de 

verantwoordingsverplichting aan de raad, maar ook in het bieden van inzicht in de voordelen van 



externe inhuur (o.a. vernieuwing, kennisopbouw, voortgang van ingezette processen). Deze lijken 

op dit moment op basis van dit onderzoek voor de raad onderbelicht te zijn. 

  

4. Besteed structurele aandacht aan evaluaties en leereffecten  

 

Het rendement van de externe inhuur voor de gemeentelijke organisatie kan verhoogd worden 

door structureel meer aandacht te schenken aan tussentijdse evaluaties en meer momenten aan 

te grijpen om opgedane kennis en vaardigheden over te dragen aan het vaste personeel. De 

Kadernota Externe inhuur 2007 voorziet hier wel in, maar uit de praktijk blijkt dat dit niet door 

iedere afdeling consequent wordt gedaan (en vastgelegd). De leereffecten van externe inhuur 

kunnen een alternatief vormen voor trainingen en cursussen aan het personeel, en zo een grotere 

doeltreffendheid, doelmatigheid en meer bedrijfsmatig werken tot te stand brengen. Ons advies is 

om de afgesproken evaluaties structureel uit te voeren en daardoor méér te halen uit de externe 

inhuur.  

 

5. Zorg dat de strategische personeelsplanning voortvarend wordt opgepakt en 

doorgezet 

 

Omdat de gemeente Den Helder grote veranderingen te wachten staan (uitbreiding takenpakket 

vanuit decentralisaties, bezuinigingen, het Nieuwe Werken) en de gemeente grote ambities heeft 

te realiseren (stadscentrum, haven, regiegemeente), is het belangrijk om vooruit te kijken en het 

personeelsbeleid toekomstbestendig te maken. De gemeente heeft met het Plan van aanpak 

Strategische personeelsplanning een eerste stap gezet. Een onderdeel van het plan is het vormen 

van een vaste personeelsformatie en een passende schil daaromheen. Het nut en de noodzaak van 

externe inhuur worden dan tijdig en voor iedereen zichtbaar. De uitvoering van het plan van 

aanpak heeft forse vertraging opgelopen. Wij bevelen de gemeente aan om dit strategische 

vraagstuk voortvarend op te pakken door de ingeslagen weg te bewandelen en het Plan van 

aanpak conform een nieuwe, realistische planning, snel uit te voeren.  

 
6.  Vraag het college om een uit- en invoeringsplan met tijdplanning van de genoemde 

aanbevelingen 





 

Bestuurlijke reactie 
 









 

Nawoord rekenkamercommissie 
 





Nawoord 

De rekenkamercommissie dankt het college van burgemeester en wethouders voor zijn 

bestuurlijke zienswijze op de resultaten van het onderzoek naar toekomstgericht formatiebeleid 

en externe inhuur in de gemeente Den Helder. Het doet de rekenkamercommissie genoegen dat 

het college alle aanbevelingen die zij aandraagt onderschrijft en overneemt.  

 

Het verheugt de rekenkamercommissie dat de strategische personeelsplanning de toegewijde 

aandacht heeft van het college. Want hoewel dit onderwerp qua omvang in het onderzoek 

weliswaar beperkt is, vormt dit wel het strategisch kader van waaruit (onder meer) de verhouding 

tussen interne en externe formatie gestalte krijgt. De rekenkamercommissie veronderstelt dan ook 

dat de informatievoorziening hieromtrent richting de gemeenteraad eveneens de aandacht van het 

college heeft. 

 

 





 

Nota van bevindingen 
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De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of 

teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits 

de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm 

ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke 

toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of 

andere onvolkomenheden. 
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Managementsamenvatting 

Het onderzoek 

 

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den 

Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamer-

commissie een vooronderzoek naar de inhuur van externen over de periode 2003 

tot en met 2005. Dit leidde tot de Kadernota Externe inhuur 2007. Deze Kader-

nota geeft onder andere een aantal processtappen aan, die in de gemeente Den 

Helder bij de inhuur van externen doorlopen moeten worden. De Rekenkamer-

commissie wil weten in hoeverre de uitvoering van externe inhuur in de jaren 

2010 tot en met 2012 is verlopen conform deze Kadernota. Daarom heeft zij een 

onderzoek uitgezet met de volgende centrale vraagstelling:  

 

In hoeverre vormt de Kadernota Externe inhuur 2007 feitelijk het kader bij externe 

inhuur door de gemeente Den Helder, wat waren de aard en omvang van de externe 

inhuur in de periode 2010 tot en met 2012 en in hoeverre was de externe inhuur door 

de gemeente Den Helder in deze periode doelmatig, doeltreffend en transparant? 

 

Panteia heeft dit onderzoek uitgevoerd. De aanpak van het onderzoek bestond 

uit een uitgebreide gegevensverzameling met een documentenstudie, een ana-

lyse van financiële gegevens, face-to-face interviews met direct betrokkenen bij 

de gemeente, een overall analyse waarbij toetsing van het normenkader plaats-

vond en een uitgebreide rapportage.  

 

  

De bevindingen 

 

Het vigerende beleid 

Het vigerende beleid bestaat uit de vastgestelde kaders (Kadernota Externe in-

huur 2007), het flankerende beleid rond inkoop en aanbesteding en de nieuwe 

procedure rond externe inhuur. Dit laatste betreft de noodzakelijke aanpassingen 

in het kader van het Principeakkoord CAO Gemeenten 2011-2012. 

De gemeente definieert in de Kadernota externe inhuur als: “(…) het aantrekken 

van tijdelijke arbeidskrachten, in dienst bij een andere organisatie (bureau), die 

in onze organisatie werkzaamheden verrichten.” 

De basis van de Kadernota wordt gevormd door zes processtappen die gevolgd 

moeten worden bij de inhuur van externen. Aan elke stap is een aantal regels 

en afspraken verbonden. De stappen hebben betrekking op:  

1 Besluit tot externe inhuur;  

2 Werving en selectie; 

3 Contract en opdrachtformulering; 

4 Aansturing en monitoring; 

5 Evaluatie en exitgesprek; 

6 Registratie en verantwoording. 

 

De basis van de Kadernota en procedures worden gevolgd. Dit geldt voor de 

eerste drie stappen in sterkere mate dan voor de laatste drie stappen. In de 
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Kadernota wordt een groot belang gehecht aan een goede dossiervorming. Bij 

de gemeente Den Helder zijn voor de onderzochte ingehuurde krachten geen 

personeelsdossiers aangetroffen. De onderliggende documenten zijn wel aanwe-

zig, voor zover wij hebben kunnen nagaan. 

 

Kosten van externe inhuur 

Ten opzichte van 2009 zijn de kosten van externe inhuur in 2012 gedaald met 

28,5%. Ten opzichte van de begroting worden de uitgaven voor externe inhuur 

steeds beter in de hand gehouden. In 2009 was er nog een overschrijding van de 

begroting voor externe inhuur met 13,7%, maar de overschrijding neemt over de 

jaren af tot 4% en in 2012 was minder uitgegeven dan begroot. Ook in verhou-

ding tot de totale salariskosten lopen de kosten voor externe inhuur terug (van 

8,3% in 2009 tot 6,1% in 2012). 

Door de gemeente is aangegeven dat de kosten voor externe inhuur plus de sa-

lariskosten van de vaste medewerkers binnen de totale personeelsbegrotingen 

voor de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn gebleven. Wij zien de externe inhuur als 

onmisbare flexibele schil van medewerkers, die gebruikt kan worden om pieken 

in de personeelsbehoeften van de gemeente op te vangen. Dit gebeurt ook zo in 

Den Helder en over de onderzochte jaren loopt de inzet van extern ingehuurde 

krachten terug. 

 

 

Doeltreffendheid  

In de periode 2010 – 2012 werden externe krachten ingehuurd conform de doe-

len en redenen die daarvoor zijn opgenomen in de Kadernota Externe inhuur 

2007: vervanging bij tijdelijke afwezigheid, overbrugging van vrijkomende func-

ties, projecten en bijzondere situaties.  

De besluiten tot externe inhuur worden op een zorgvuldige, afgewogen en on-

derbouwde wijze genomen. De externen brengen nieuwe kennis en ideeën in en 

vullen gaten op in de gemeentelijke organisatie. Het doel om de externe inhuur 

terug te dringen door strenger te selecteren ‘aan de poort’ wordt hiermee gerea-

liseerd. Omdat de gemeente geen streefwaarden bij dit doel heeft vastgesteld, 

kunnen we niet spreken van een doeltreffende inzet van de inhuur. Ook het feit 

dat we geen inzicht hebben gekregen in de individuele situaties, maakt dat er op 

dit vlak geen uitspraak gedaan kan worden. 

 

Doelmatigheid  

Wanneer de gemeente externe krachten inhuurt, gebeurt dat in overeenstem-

ming met de Kadernota Externe inhuur 2007. Er worden eerst alternatieven voor 

externe inhuur afgewogen om recht te doen aan het beleid “Geen externe inhuur, 

tenzij…”. In de Kadernota zitten voldoende regels en afspraken om een doelma-

tige externe inhuur te bewerkstelligen. De externe inhuur in Den Helder wordt 

beter beheerst dan voorheen. De gemeente bewaakt de kosten van externe in-

huur goed en overschrijdingen van budgetten zijn minimaal. Doordat de gemeen-

te Den Helder de doelstellingen niet SMART heeft geformuleerd en de dossier-

vorming niet per ingehuurde kracht is ingericht (één van de afspraken uit de Ka-

dernota waarnaar niet gehandeld wordt), ontbreekt het zicht op de doelmatig-

heid van de externe inhuur op zowel het individuele als het totale niveau. 
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Transparantie 

Uit het onderzoek blijkt dat de raad niet of nauwelijks periodiek wordt geïnfor-

meerd over externe inhuur. Alleen in de rapportage naar aanleiding van de inte-

rim-controle over 2009 is door de accountant een summier bericht opgenomen 

over het gemeentelijk beleid. In de jaarrekening 2011 is een alinea in de para-

graaf Bedrijfsvoering opgenomen over het beleid ten aanzien van de inhuur van 

externen. De jaarrekening 2012 bevat in de paragraaf Bedrijfsvoering een gra-

fiek die de teruglopende kosten van de inhuur van derden laat zien vanaf 2009 

tot en met 2012. 

 

Overigens hechten niet alle raadsleden een even groot belang aan een uitgebrei-

dere informatieverstrekking. Een aantal is van mening dat externe inhuur tot de 

bedrijfsvoering behoort en hiermee een zaak van het College is. 

Periodieke rapportages zoals in de Kadernota zijn bedoeld, worden niet verstrekt. 

Wel worden raadsleden voorzien van informatie als zij daar specifiek om vragen.  

 

Toekomstgericht formatiebeleid 

De gemeente Den Helder heeft een Plan van aanpak Strategische personeels-

planning, dat moet leiden tot een visie op het personeelsbeleid in de toekomst. 

Dit plan van aanpak houdt rekening met de ontwikkelingen die in de komende 

jaren op Den Helder af komen en op de geformuleerde ambities van de gemeen-

te. De basis voor de toekomstige personeelsplanning is te vinden in de ‘Organi-

satievisie 2012-2015. Wij maken het mogelijk.’ (Gemeente Den Helder, maart 

2012). De implementatie van het plan van aanpak Strategische personeelsplan-

ning loopt overigens niet volgens planning; er is ondertussen een grote vertra-

ging opgelopen.  

Hoewel de gemeente nog geen zicht heeft op de omvang en aard van de toekom-

stige formatie en benodigde flexibele schil, blijft het beleid ten aanzien van ex-

terne inhuur ook op termijn ‘Geen externe inhuur, tenzij …’.  
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1 Inleiding 

1.1 Waarom dit onderzoek? 

Externe inhuur: een actueel thema 

Steeds meer gemeenten willen hun externe inhuur inzichtelijk maken en daar 

strategisch mee omgaan. Uit de in 2012 gepubliceerde Personeelsmonitor Ge-

meenten blijkt dat ze daar ook in slagen. De uitgaven aan externe inhuur als 

percentage van de loonsom zijn sinds de nulmeting in 2009 namelijk gedaald van 

20% naar 11%. Ondanks deze daling blijft de belangstelling voor het thema 

groot, mede vanwege de bezuinigingsoperatie waar veel gemeenten op dit mo-

ment voor staan. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen die van invloed zijn op 

de (toekomstige) externe inhuur door gemeenten. Denk aan: 

 de decentralisatie van overheidstaken waarmee de gemeenten een extra ta-

kenpakket krijgen (Wmo, AWBZ, jeugdzorg);  

 de toenemende intergemeentelijke samenwerking, onder andere op het gebied 

van personeelsmobiliteit; 

 gemeentelijke herindelingsoperaties; 

 de onevenwichtige leeftijdsopbouw in relatie tot een verwachte grote uit-

stroom van personeel over enkele jaren. 

Deze ontwikkelingen vragen om een langere termijn visie en beleid op het gebied 

van benodigd personeel, in de vaste formatie én in de flexibele schil. Gemeenten 

staan voor belangrijke keuzen: Wordt het een groot ambtenarenapparaat met 

weinig externe inhuur of een beperkt ambtenarenapparaat met veel externe in-

huur? Gaan we met (meer) verbonden partijen werken? Is verzelfstandiging een 

optie? Hoe gaan we de gewenste regierol vervullen? 

 

Externe inhuur is een veel besproken thema en de meningen erover lopen uit-

een. Tegenstanders associëren externe inhuur met dure arbeidskrachten die na 

een poosje weer vertrokken zijn. Ook vinden zij externe inhuur overbodig, omdat 

er naar hun idee genoeg alternatieven voor handen zijn. Voorstanders wijzen op 

de aanvullende expertise en innovatieve kracht die van de externe krachten uit-

gaat, en noemen de flexibiliteit als een groot voordeel.  

 

Externe inhuur in Den Helder 

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den 

Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamer-

commissie een vooronderzoek naar de inhuur van externen over de periode 2003 

tot en met 2005. Het onderzoek richtte zich vooral op de inhuur van extern top- 

en middenmanagement en specialisten. Aanleiding voor dit onderzoek was de 

ruime mate van externe inhuur in deze jaren. Kernvraag was hierbij of er ge-

meentelijke beleids- en uitvoeringsregels bestaan voor de inhuur van externen 

en of dat beleid en die regels ook zijn gevolgd. Dit onderzoek vormde de opmaat 

voor een Kadernota Externe Inhuur, die op 3 december 2007 door de gemeente-

raad van Den Helder werd vastgesteld. Deze kadernota voorziet in een categori-

sering van externe inhuur naar type inhuur en redenen van inhuur en geeft zes 

processtappen aan die bij de inhuur van externen doorlopen dienen te worden.  
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De Rekenkamercommissie wil weten in hoeverre de uitvoering van externe in-

huur in de jaren 2010 tot en met 2012 is verlopen conform deze Kadernota. Ook 

wil zij weten in hoeverre de externe inhuur in deze periode doeltreffend en doel-

matig is geweest. Daarom heeft zij een onderzoek uitgezet met de volgende cen-

trale vraagstelling: 

 

 

 

Het onderzoek moet ook een blik vooruit werpen. De Rekenkamercommissie wil 

namelijk ook inzicht krijgen in het toekomstige formatiebeleid van de gemeente. 

Dit kan als een nevendoel van het onderzoek worden gezien. 

1.2 Welke vragen worden beantwoord? 

Uit deze doelstelling vloeien onderzoeksvragen voort die enerzijds te maken 

hebben met feitelijkheden en naleving van regels over de inhuur van externen en 

anderzijds met doelmatigheid, doeltreffendheid en transparantie van beleid.  

 

Algemeen 

1 Wat is het vigerende beleid voor externe inhuur binnen de gemeente Den Hel-

der  

2 Welke regels en (informele) afspraken gelden er met betrekking tot externe 

inhuur? 

3 Worden deze regels en afspraken nageleefd? 

4 Is het vigerende beleid binnen de gemeente Den Helder up to date? 

� Zijn er sinds de vaststelling van dit beleid relevante veranderingen ge-

weest, bijvoorbeeld in geldende wet- en regelgeving? 

5 Wat is de feitelijke aard en omvang van de inhuur van externen in de periode 

2010 tot en met 2012, verdeeld naar de onderscheiden categorieën van de 

kadernota?  

 Wat is de gemiddelde duur van de inhuur? 

 Wat is het gemiddelde tarief van de inhuur? 

 Welke kosten zijn hiermee gemoeid en ten laste van welke budgetten zijn 

deze bedragen gekomen? 

 Hoe verhouden aard, omvang en kosten zich tot het beleid en de regels 

evenals afspraken? 

6 Hoe verhoudt de omvang van de externe inhuur zich tot de vaste formatieom-

vang van de gemeente? 

 

In hoeverre vormt de Kadernota Externe Inhuur feitelijk het kader bij externe in-

huur door de gemeente Den Helder, wat waren de aard en omvang van de externe 

inhuur in de periode 2010 tot en met 2012 en in hoeverre was de externe inhuur 

door de gemeente Den Helder in deze periode doelmatig, doeltreffend en transpa-

rant? 
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Doeltreffendheid 

7 Welke doelen heeft gemeente Den Helder ten aanzien van externe inhuur? 

8 In hoeverre zijn met de externe inhuur in de periode 2010 tot en met 2012 

deze doelen bereikt? 

� Welke concrete resultaten heeft de inhuur van specialistisch advies opgele-

verd? 

� Welke concrete resultaten heeft de inhuur van (top)management opgele-

verd? 

Doelmatigheid 

9 Hoe verhoudt de feitelijke externe inhuur zich tot de geraamde externe inhuur 

in de periode 2010 tot en met 2012? 

� Wat zijn de geraamde omvang, aard en kosten van de externe inhuur, ver-

deeld naar de onderscheiden categorieën van de Kadernota? 

� Hoe verhouden de geraamde omvang, aard en kosten van externe inhuur 

zich tot de feitelijke omvang, aard en kosten?  

10  Waren alternatieven voor externe inhuur mogelijk?  

11  Zo ja, welke en waarom is hiervoor niet gekozen?  

Benchmark 

12  Hoe verhoudt de inhuur van externen in gemeente Den Helder zich tot verge-

lijkbare gemeenten? 

13 Hoe verhoudt de inhuur van externen in gemeente Den Helder zich tot de 

eerder door de Rekenkamercommissie onderzochte periode 2003 tot en met 

2005? 

Transparantie 

14  In hoeverre is de inhuur van externen transparant te noemen? 

� Hoe ziet de registratie en dossiervorming rond externe inhuur eruit? 

� In welke mate zijn de zes processtappen uit de Kadernota hierin herken-

baar?  

� Hoe is in de periode 2010 tot en met 2012 aan de gemeenteraad verant-

woording afgelegd over externe inhuur?  

Toekomstgericht formatiebeleid  

15 Hoe ziet het toekomstige formatiebeleid voor de toekomst van de gemeente 

eruit? 

� Heeft de gemeente een beeld van de huidige en toekomstige ontwikkeling 

van het personeelsbestand in relatie tot taken en ambities? 

� Heeft de gemeente hierop een visie en beleid ontwikkeld?  

� Zo ja, welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van het eigen apparaat en de 

flexibele schil? Wat betekent dit voor de omvang en aard van de toekom-

stige externe inhuur? 

� Zo nee, waarom is (nog) geen visie of beleid ontwikkeld? 

1.3 Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 

De aanpak van het onderzoek kenmerkt zich door een gevarieerde gegevens-

verzameling, een gerichte dossierstudie, een interviewronde, een analyse waar-

bij toetsing van het normenkader plaatsvindt, en een rapportagefase.  

In onderstaande tabel is het volledige plan van aanpak in fasen weergegeven. 
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Tabel 1.1  Onderzoeksaanpak op hoofdlijnen 

 Activiteiten 

Fase 1 Startoverleg  Startoverleg met de Rekenkamercommissie 

 Bespreking nadere invulling van het normenkader 

 Uitwisseling van documenten en contactpersonen  

 Kickoff bijeenkomst met de Rekenkamercommissie en gemeente 

Fase 2 Gegevens- 

verzameling 

 Documentanalyse 

 Kwantitatieve inventarisatie van financiële zaken 

 Benchmark analyse via Personeelsmonitor gemeenten 

Fase 3 Dossierstudie  Selectie van dossiers over externe inhuur 

 Doornemen van individuele dossiers bij de gemeente 

Fase 4 Interviews   Selectie van interviewpartners en genodigden groepsgesprek 

 Opstellen checklists voor interviews en groepsgesprek 

 Uitvoering interviews en groepsgesprek met de Raad 

 Verslaglegging en verificatieronde 

Fase 5 Analyse en 

rapportage 

 Overall analyse  

 Toetsing van bevindingen aan normenkader 

 Opstellen Nota van Bevindingen 

 

 

Tussentijdse wijziging van het plan van aanpak 

Gaandeweg de uitvoering moest het plan van aanpak enigszins gewijzigd wor-

den. Dit is gebeurd na overleg met en goedkeuring van de Rekenkamercommis-

sie.  

De beoogde dossierstudie bleek niet uitvoerbaar, omdat er bij de gemeente geen 

dossiers over externe inhuur - zoals die verwacht zouden mogen worden, gezien 

de afspraken uit de Kadernota - aanwezig zijn. Dit is gebleken na een bezoek 

van de onderzoekers aan de gemeente en enig zoekwerk van de informatieafde-

ling hiernaar. Dit kon ook uit de eerste gesprekken opgemaakt worden. Tegelij-

kertijd bleek uit die gesprekken dat er wel allerlei informatie over externe inhuur 

aanwezig moest zijn, maar die zou dan ‘versnipperd’ zijn over de afdelingen.  

Om de informatie boven water te krijgen is de dossierstudie vervangen door:  

 Face-to-face interviews met drie verschillende afdelingshoofden van onder an-

dere afdelingen waar relatief veel extern ingehuurd wordt, en extra gesprek-

ken met medewerkers van Personeel & Organisatie (P&O). 

 Studie van documenten en registraties, die onderdelen vormen van de beoog-

de dossiers: besluiten, contracten, offertes, overdrachts- en evaluatiedocu-

menten.  

 

Gevolg van de wijziging voor de onderzoeksresultaten 

We hebben de feitelijke informatie verzameld via de afdelingshoofden. Dit is geïl-

lustreerd aan de hand van voorbeelden van documenten zoals die in de indivi-

duele dossiers hadden moeten zitten.  

 

De bevindingen ten aanzien van het naleven van de Kadernota in de praktijk en 

zoals we die in dit rapport presenteren, zijn voor circa 80% gebaseerd op alle in-

terviews en voor circa 20% op de vastgelegde documenten die we hebben inge-

zien. Deze documenten zijn ons aangereikt; we kunnen dan geen waarde geven 

aan de representativiteit van de documenten.  
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Het feit dat er geen individuele dossiers voorhanden waren, en de daarop vol-

gende gewijzigde aanpak van het onderzoek betekenen, dat we geen harde uit-

spraken kunnen doen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de externe 

inhuur per individuele situatie.  

 

Toelichting op de uitgevoerde aanpak 

Na een startoverleg met de Rekenkamercommissie en de kickoff bijeenkomst met 

de Rekenkamercommissie en de direct betrokken wethouder, gemeentesecreta-

ris, concerncontroller en teamleider P&O van de gemeente Den Helder waren alle 

voorbereidingen getroffen om het onderzoek goed uit te voeren.  

Alle relevante documenten en data zijn doorgenomen en de financiële data ge-

analyseerd. Ook is de Personeelsmonitor van het A+O Fonds gescreend op basis 

van externe inhuur. Een overzicht van de gebruikte bronnen is in Bijlage 2 opge-

nomen.  

In dezelfde periode is gestart met de uitvoering van de face-to-face interviews. 

Eerst is gesproken met de portefeuillehouder, gemeentesecretaris, teamleider 

Personeel & Organisatie en de concerncontroller. Daarna zijn in het kader van de 

gewijzigde aanpak interviews gehouden met de afdelingshoofden van Ruimte 

Wonen Ondernemen (RWO), Publiekszaken (PBZ) en Facilitair Bedrijf (FB). Tij-

dens de bezoeken aan de gemeente Den Helder ‘op zoek naar de (onderdelen 

van) de dossiers’ is ook met een paar andere medewerkers kort gesproken. Zie 

Bijlage 3 voor een overzicht van de gesprekspartners.  

Bij de hierop volgende overall analyse is gebruik gemaakt van een evaluatiemo-

del als analysekader (zie hierna) en zijn de bevindingen getoetst aan het met de 

Rekenkamercommissie afgestemde normenkader.  

Tot slot is een concept Nota van Bevindingen opgesteld. 

 

Analysekader 

De onderzoeksvragen die te maken hebben met de doeltreffendheid en doelma-

tigheid van beleid kunnen in het evaluatiemodel voor het uitvoeren van evalua-

tieonderzoek geplaatst worden. Dit model is hieronder weergegeven.  

 

 

Middelen Uitvoeringsproces Prestaties 
, 

Effecten

input throughput output outcome

doeltreffendheid van inhuur

zuinigheid

doelmatigheid van de in-

Efficiency van de inhuur 

Evaluatie van inhuur

Panteia, 2013 



 13 

Bij doelmatigheid (of efficiency) staat de middeleninzet centraal. Wanneer de 

gemeente erin slaagt om de voorafgestelde doelen te bereiken met een zo be-

perkt mogelijk budget is sprake van een doelmatige inzet van middelen.  

Bij doeltreffendheid van het beleid ten aanzien van externe inhuur gaat het om 

de mate waarin de gemeente erin geslaagd is om de voorafgestelde doelen (bij-

voorbeeld vervanging van uitval in de formatie, aanvulling van expertise, uitvoe-

ring van unieke projecten, nieuwe ICT-toepassingen) te bereiken. Dus leiden de 

prestaties ook tot de gewenste effecten? Doeltreffendheid wordt ook wel vertaald 

met effectiviteit: de mate waarin de uitkomsten van het beleid leiden tot het uit-

eindelijke gewenste effect. 

 

Normenkader 

Het normenkader dat in dit onderzoek gehanteerd is, sluit aan op de geformu-

leerde onderzoeksvragen. In Bijlage 1 treft u het normenkader met de ingevulde 

beoordeling aan. 

 

Nota van Bevindingen 

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het voorliggende rapport: de 

Nota van Bevindingen in concept. Het rapport is als volgt opgebouwd:  

Hoofdstuk 2 beschrijft de feitelijke bevindingen. Hierbij wordt ingegaan op het 

vigerende beleid en de aard en omvang van externe inhuur. Hoofdstuk 3 be-

schrijft de doeltreffendheid, doelmatigheid en transparantie van de externe in-

huur en in hoofdstuk 4 staat het strategisch personeelsbeleid van de gemeente 

Den Helder centraal. Hoofdstuk 5 geeft een slotsom weer, waarin de hoofdlijnen 

en belangrijkste conclusies zijn verwoord.
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2 Feitelijke bevindingen 

Dit hoofdstuk beschrijft de feiten over externe inhuur bij de gemeente Den Helder in de 

periode 2010 tot en met 2012. Eerst wordt ingegaan op het vigerende beleid met de 

vastgestelde kaders (§ 2.1). Daarna wordt de aard en omvang van de externe inhuur uit-

eengezet (§ 2.2). De paragrafen sluiten af met de beantwoording van de onderzoeksvra-

gen die betrekking hebben op het beleid, de kaders en de aard en omvang van externe 

inhuur.  

2.1 Het vigerende beleid 

Het vigerende beleid ten aanzien van de externe inhuur heeft de gemeente Den Helder 

vastgelegd in de “Kadernota Externe inhuur 2007”. In een paar woorden samengevat be-

staat dit beleid uit “Geen externe inhuur, tenzij …”. Deze lijn volgt op een periode waarin 

sprake was van veel externe inhuur door de gemeente. In die periode (rond 2003-2005) 

is een grote reorganisatie doorgevoerd, waarbij veel managers vervangen zijn door ex-

terne krachten. Dit ging destijds gepaard met frequente wisselingen in het bestuur en de 

ambtelijke top.  

Het leidde onder andere tot een strakkere sturing van de externe inhuur in de vorm van 

de genoemde Kadernota en tot de doelstelling om de totale externe inhuur binnen de ge-

meente terug te dringen. De gemeente heeft bij deze doelstelling geen streefwaarden en 

tijdpad vastgelegd.  

  

Kadernota Externe inhuur 2007 

In de Kadernota Externe inhuur 2007 zijn de kaders aangegeven, waarbinnen externe in-

huur plaats dient te vinden. De gemeente gaat in de nota uit van de volgende definitie 

van externe inhuur: 

 

 

 

Categorieën 

In principe valt ook de zogeheten ‘reguliere inhuur’ (inhuur van uitzendkrachten in de 

uitvoering) ten behoeve van de normale bedrijfsvoering hieronder. De Kadernota, en 

daarmee ook dit onderzoek, beperken zich echter tot twee andere categorieën van exter-

ne inhuur: 

 Categorie A (Top) management 

Inhuur ten behoeve van een tijdelijke vervulling van vacante managementfuncties op 

het niveau van directie, afdelingsmanagement of teamleiders. 

 Categorie B Specialisten (niet leidinggevenden) 

Inhuur ten behoeve van specifieke (vaak projectmatige) “klussen” met een beperkte 

tijdsduur die een specialistische expertise vereisen. Het gaat hierbij in het algemeen 

niet om vacante functies binnen de formatie. 

“(…) het aantrekken van tijdelijke arbeidskrachten, in dienst bij een andere organisa-

tie (bureau), die in onze organisatie werkzaamheden verrichten.”  
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Deze twee categorieën komen overeen met de categorieën ‘beleidsgevoelige inhuur’ en 

‘beleidsondersteunende inhuur’ zoals de Rijksoverheid hanteert1. Deze constatering is van 

belang, aangezien de Personeelsmonitor Gemeenten – waarin jaarlijks gegevens over ex-

terne inhuur per grootteklasse zijn opgenomen - uitgaat van de definitie en indeling van 

de Rijksoverheid (hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 2.3).  

 

Dit onderzoek heeft betrekking op de kosten van externe inhuur die zijn geboekt op de 

grootboeknummers (hoofdrekeningen) 5504, 5505 en 5510 t/m 5516. De benamingen 

van de grootboekrekeningen staan in het volgende overzicht. 

 

Nummer Naam van de grootboekrekening (hoofdrekeningen) 

5504 Interim-managers (leidinggevenden: afdelingsmanagers en teamleiders) 

5505 Overige inhuur (alles wat niet valt onder de nummers: 5502, 5503, 5504) 

Na 15 juli 2012 is de gemeente overgegaan op de volgende hoofdrekeningen: 

5510 Interim management 

5511 Organisatie- en formatieadvies 

5512 Beleidsadvies 

5513 Communicatieadvies 

5514 Juridisch advies 

5515 ICT 

5516 Accountancy, financiën en administratieve organisatie 

 

 

Het ‘Geen externe inhuur, tenzij ...’-beleid van de gemeente komt ondermeer tot uitdruk-

king in het feit dat er vier redenen zijn aangemerkt, op basis waarvan externe inhuur 

mag plaatsvinden. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven. 

 

Reden externe inhuur 

1. Vervanging: Tijdelijke inhuur gericht op het tijdelijk waarnemen van afwezigheid 

als gevolg van ziekte, zwangerschap e.d. 

2. Overbrugging: Tijdelijke inhuur gericht op het tijdelijk waarnemen van een vrijgeko-

men (management)functie of in afwachting van een komende struc-

tuurverandering  

3. Projecten:  Tijdelijke inhuur gericht op het leiden van complexe projecten of inzet 

van specialistische kennis binnen een project 

4. Bijzondere situaties:  Tijdelijke inhuur gericht op: 

• het voorbereiden en/of invoeren van een structuur- of cultuurveran-

dering 

• het oplossen van een ambtelijke of bestuurlijke crisis 

• de inbreng van specialistische expertise noodzakelijke tijdelijke uit-

breiding van capaciteit  

 

                                                        
1 De Rijksoverheid hanteert voor externe inhuur de volgende indeling: beleidsgevoelige inhuur, be-

leidsondersteunende inhuur waarvoor specialistische en vakmatige kennis is vereist, en inhuur ter 

ondersteuning van de bedrijfsvoering (bron: Personeelsmonitor 2011 A+o fonds Gemeenten, p. 52) 
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Zes processtappen 

De Kadernota Externe inhuur 2007 geeft in zes stappen het proces aan, dat doorlopen 

moet worden bij de inhuur van extern personeel. In de stappen zijn belangrijke voor-

schriften (voorwaarden, regels en afspraken) opgenomen, die nagekomen moeten wor-

den. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook een toetsing van de reden waarom extern inge-

huurd gaat worden aan de zojuist aangegeven vier redenen. Daarnaast hebben de voor-

schriften betrekking op zaken als de wervings- en selectieprocedure, opdrachtformu-

lering, monitoring, evaluatie, registratie en verantwoording.  

 

Bij de processtappen valt verder het grote belang van een goede dossieropbouw op (!) 

 

Op de volgende pagina zijn de zes processtappen gepresenteerd, evenals de documenten 

die per stap in het dossier van de betreffende externe inhuur aanwezig moeten zijn. 
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Processtap Toelichting Dossieropbouw 

1. Besluit tot externe 

inhuur 

Principe is: ‘niet, tenzij’. Er wordt een advies opgesteld, met inzicht in: 

� overwegingen waarom externe inhuur de beste oplossing is 

� waarom inhuur en niet zelf aanstelling (in relatie tot de periode) 

� afweging tussen rechtstreekse inhuur (ZZP-ers) of inhuur bureau 

� eventuele betrokkenheid OR 

� kosten inhuur en ten laste van welk budget 

Op basis van advies (met zorgvuldige afweging) wordt formeel besluit genomen. 

� Advies 

 

 

 

 

 

� Besluit 

2. Werving en selectie Opstellen profiel van de kandidaat op basis van de vraag voor inhuur. 

Afspraken maken over rol personeelsadviseurs en OR bij werving en selectie 

Bij werving via bureau afspraken maken met bureau over: 

� de rol van het bureau in eventuele (bij)sturing interim-manager 

� systeem van ‘schaduwmanagement’, coaching en deskundigheidsbevordering 

Selectie zoveel mogelijk naar analogie van de Nota Werving & Selectie 

� Profiel 

� Documentatie proces werving & selec-

tie 

3. Contract/ 

opdrachtformulering 

Opdrachtverstrekking (zakelijk karakter), met:  

� concrete, meetbare resultaatsafspraken (output) 

� concrete afspraken over wijze van kennisoverdracht naar vaste medewerkers 

� (bij categorie A inhuur) opstellen overdrachtsdossier 

Eventuele aanvullenden opdrachten (inhoudelijk, management, veranderkundig) 

� Contract 

� Concrete, meetbare opdracht  

� Eventueel aanvullende opdrachten 

4. Aanstu-

ring/monitoring 

Voortgangs- en evaluatiegesprekken met externe op basis van gemaakte afspraken 

Toezicht op kennisoverdracht naar vaste medewerkers 

� Verslagen voortgangsgesprekken 

� Informatie over kennisoverdracht 

5. Evaluatie en exitge-

sprek 

Evaluatie van de opdracht, met: 

� toetsing op behalen vooraf gestelde doelstellingen 

� bespreking procesverloop 

(Categorie A inhuur) Opstellen overdrachtsdossier 

Exitgesprek (conform beleid exitgesprekken) 

� Informatie over overdracht kennis 

aan organisatie 

� Overdrachtsdossier (categorie A) 

� Evaluatie 

� Verslag exitgesprek 

6. Registratie en ver-

antwoording 

Registratie opdracht, duur, kosten en budget ten laste waarvan kosten worden geboekt 

Registratie wordt gebruikt voor periodieke rapportages aan de Raad 
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Gerelateerde beleidskaders 

In de Kadernota Externe inhuur 2007 wordt tevens gewezen op de “Nota Best 

Besteed”, waarin de kaders voor inkoop en aanbesteding zijn beschreven, en de 

“Nota Werving en selectie”, waarin de werving- en selectieprocedure voor de 

structurele invulling van vacatures met vaste medewerkers in dienst van de ge-

meente zijn opgenomen. Deze nota’s zijn tevens van toepassing op externe in-

huur. 

 

Relevante wijzigingen  

Nieuwe procedure 

In aansluiting op het Principeakkoord CAO Gemeenten 2011-20121 heeft de ge-

meente Den Helder een nieuwe procedure betreffende externe inhuur opgesteld2. 

Een van de achtergronden van dit akkoord is het doel om de externe inhuur bij 

de Nederlandse gemeenten terug te dringen. Daarvoor zijn nodig: een transpa-

rante sturing op de omvang van externe inhuur door management en een helde-

re registratie van aantal en soort inhuur, een gezamenlijke ambitie om de inhuur 

tot het hoogst noodzakelijke en minimale niveau terug te brengen én strategisch 

personeelsmanagement dat de kwaliteit van het vaste personeel verhoogt en 

daarmee de afhankelijkheid van derden of externe inhuur verlaagt (met aandacht 

voor loopbaanbeleid en mobiliteitsbeleid). 

Vooruitlopend op de nieuwe procedure is Den Helder medio 2012 gestart met de 

vernieuwing van de registratie van de externe inhuur. Uit de interviews kwam 

naar voren dat sinds het najaar van 2012 veranderingen in de organisatie zijn 

doorgevoerd. De verschillen met de vorige procedure zijn: 

 Een verbreding van de definitie van externe inhuur (flexibele arbeid als het 

zzp-schap valt er nu ook onder).  

 De invoer van nieuwe begrotingsnummers, omwille van de transparantie en 

vergelijkbaarheid. 

 Centralisatie van de wettelijke verplichtingen rondom externe inhuur om 

eventuele risico’s te verkleinen.  

 Dossiervorming op één plek in de organisatie: administratie van externe in-

huur bij Administratie Kantoor (AK). 

De geïnterviewden zien als het grote voordeel van de nieuwe procedure, dat de 

medewerkers door centralisatie een beter inzicht krijgen in de financiën. Voor-

heen had iedereen ‘zijn eigen excel-sheetjes’ en dat kan vanaf 2013 niet meer. 

Alles wordt nu rechtstreeks ingelezen bij P&O (voor de vaste formatie) en bij AK 

(voor de externe inhuur). Deze verandering gaat bij Den Helder gepaard met een 

grote digitaliseringsslag. 

 

Toekomstgericht formatiebeleid  

Gemeente Den Helder heeft een plan van aanpak voor strategische personeels-

planning (SPP) ontwikkeld, zoals dat bedoeld is in het principeakkoord CAO Ge-

meenten 2011-2012. In hoofdstuk 3 wordt hierop ingegaan. 

 

Gerelateerd beleid 

Sinds de invoering van de Kadernota Externe inhuur 2007 zijn ook beleidsregels 

geactualiseerd binnen het gerelateerde beleid. Zo heeft bijvoorbeeld het inkoop- 

                                                        
1 Namens het College voor Arbeidszaken van de VNG overeengekomen op 20 april 2012 
2 Externe inhuur versie 0.4, Gemeente Den Helder (dd.18-10-2012) 
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en aanbestedingsbeleid een update ondergaan.1 Voor dit onderzoek hebben deze 

updates overigens geen relevantie.  

 

Organisatievisie 2012-2015 

Tot slot heeft de gemeente Den Helder een nieuwe Organisatievisie 2012-2015 

vastgesteld op 13 maart 2012. Onder het motto “Wij maken het mogelijk” gaat 

de gemeente hiermee de uitdaging aan om “dé centrumgemeente van de Kop 

van Noord-Holland te zijn, met goede en diverse werkmilieus, plezierige en veili-

ge woonmilieus, een breed en kwalitatief goed voorzieningenniveau, een aan-

trekkelijk en levendig stadshart en een adequate infrastructuur”. Om deze ambi-

tie te realiseren is een moderne organisatie nodig. Onderwerpen als het Nieuwe 

Werken, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de klant centraal, over-

heidsbezuinigingen, moderne informatietechnologie, ontgroening en vergrijzing, 

decentralisatie overheidstaken en regionale ontwikkelingen vormen de context 

waarbinnen de gemeentelijke organisatie zich zal ontwikkelen.  

Dit is van belang voor de personeelsplanning op langere termijn.  

 

 

Het antwoord op de onderzoeksvragen:  

 

Wat is het vigerende beleid voor externe inhuur binnen de gemeente Den 

Helder? (1) 

Het gemeentelijke beleid voor externe inhuur is samen te vatten als “geen exter-

ne inhuur, tenzij …”. De gemeente heeft als doel het terugdringen van externe 

inhuur, maar heeft daarbij niet vastgelegd in welke mate en wanneer de interne 

inhuur verminderd zou moeten zijn.  

Er zijn vier redenen vastgesteld op basis waarvan extern ingehuurd mag worden: 

vervanging, overbrugging, projecten en bijzondere situaties. De kaders, regels 

en procedures zijn vastgelegd in de ‘Kadernota Externe Inhuur 2007’.  

 

Welke regels en (informele) afspraken gelden er met betrekking tot ex-

terne inhuur? (2) 

De kadernota geeft in zes stappen het proces aan dat doorlopen moet worden bij 

externe inhuur. De kernpunten zijn: 

- Besluitvorming: het afdelingshoofd dient een aanvraag in, de Formatiebeheer-

groep toetst de noodzaak en budgetallocatie en geeft een advies aan de directie 

die het besluit neemt;  

- Werving en selectie: er wordt een profiel opgemaakt en meerdere offertes aan-

gevraagd;  

- Contract/opdrachtformulering: er worden SMART-afspraken gemaakt over re-

sultaten en kennisoverdracht;  

- Aansturing/monitoring: er worden voortgangs- en evaluatiegesprekken gevoerd 

en vastgelegd; 

- Registratie en verantwoording: opdracht, duur, kosten en budgetallocatie wor-

den geregistreerd en de registratie wordt gebruikt voor periodieke rapportages 

aan de Raad. 

                                                        
1 Beleids(kaders) inkoop en aanbesteding Gemeente Den Helder, Gemeente Den Helder, Update 

januari 2008.  

Nota Inkoopbeleid Gemeente Den Helder 2010, vastgesteld door de Raad op 6 september 2010 
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Is het vigerende beleid up to date? (4) 

- Zijn er sinds de vaststelling van dit beleid relevante veranderingen ge-

weest, bijvoorbeeld in geldende wet- en regelgeving?  

Het vigerende beleid ten aanzien van externe inhuur is ‘up to date’ met de in 

werking getreden nieuwe procedure en de actualisatie van het flankerende be-

leid. De nieuwe procedure sluit aan op de afspraken uit het Principeakkoord CAO 

Gemeenten 2011-2012. De verschillen met de ‘oude’ procedure zijn: een ruimere 

definitie van externe inhuur, de invoer van nieuwe begrotingsnummers, centrali-

satie van wettelijke verplichtingen rondom externe inhuur en dossiervorming op 

één plek in de organisatie (centralisatie).  

Deze wijzigingen zijn niet doorgevoerd in de Kadernota van de gemeente Den 

Helder.  

 

 

Besluit tot externe inhuur 

De gemeente heeft een interne Formatiebeheergroep die de noodzaak van exter-

ne inhuur toetst en vaststelt ten laste van welk budget de externe inhuur gaat 

vallen. De groep ontvangt een aanvraag voor externe inhuur van een afdelings-

manager, stelt een advies op en in de directie wordt vervolgens op basis daarvan 

een besluit genomen. Uit de interviews blijkt dat in de periode voorafgaand aan 

en in het begin van de kadernota nog wel externe krachten ingehuurd werden 

zonder tussenkomst van de directie, maar dat al enige jaren niet meer het geval 

is. Het meedenken van de Formatiebeheergroep over de voorstellen tot externe 

inhuur wordt naar verluid niet door alle teamleiders op prijs gesteld. Zij willen 

liever zelf de regie voeren over wel of niet extern in te huren.  

De afdelingsmanagers motiveren bij hun aanvraag de reden van het extern inhu-

ren en geven de kosten hiervan aan plus ten laste van welk budget deze kosten 

moeten komen.  

Het blijkt dat in Den Helder niet zomaar tot externe inhuur wordt overgegaan. Bij 

elke vacature wordt nagegaan of deze vervuld moet worden of wegbezuinigd, en 

of inhuur noodzakelijk is. Dit houdt direct verband met de opgelegde taakstelling 

van de gemeente voor wat betreft het personeel. Ook wordt continue gekeken 

naar alternatieven voor externe inhuur, zoals bijvoorbeeld interne mobiliteit van 

personeel, detachering vanuit buurgemeenten, aantrekken van trainees op HBO- 

en WO-niveau en intergemeentelijke samenwerking op bepaalde beleidsvelden. 

Het vorenstaande blijkt uit de interviews.  

 

Werving en selectie 

In deze processtap is het aanvragen van offertes bij meerdere bureaus belang-

rijk. Alleen dan kan namelijk een effectieve en doelmatige keuze gemaakt wor-

den. Wij hebben in dit onderzoek geconstateerd dat er per casus van externe in-

huur inderdaad meer offertes ingewonnen worden. Ook werd ons uit enkele ca-

sussen duidelijk – aan de hand van de omvang en aard van de omschreven 

werkzaamheden en de daaraan gekoppelde budgetten - waarom voor het ene bu-

reau gekozen is en niet voor het andere bureau. Of een dergelijke selectie voor 

alle casussen van externe inhuur herkenbaar is, hebben we niet kunnen vaststel-

len.  
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Daarnaast hebben wij een beeld kunnen krijgen van de kosten in verhouding tot 

de geleverde diensten: een indicatie voor het op doelmatige wijze inhuren van 

externen (zie § 2.4 Doelmatigheid).  

 

Contract / opdrachtformulering 

Uit de stukken en offertes die we ingezien hebben, blijkt dat er meestal een dui-

delijke beschrijving van de opdracht ligt. Dat wil zeggen dat de doelstellingen, de 

te verrichten werkzaamheden, de op te leveren resultaten, de uitvoeringsperiode 

en de kosten goed beschreven zijn. Voor sommige functies is het overigens niet 

mogelijk om de opdracht SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden) te formuleren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de functie van ge-

meentesecretaris. De uitvoering van een dergelijke functie is niet een rechte lijn, 

maar één met bochten en hobbels die niet vooraf te voorzien zijn. Vooral functies 

die te maken hebben met cultuurverandering, gedragsverandering, vertrouwen 

scheppen en verbindingen leggen, zijn van tevoren moeilijk helemaal te plannen 

en te vertalen in de termen van SMART. In die situaties speelt juist het (tussen-

tijds) monitoren een grote rol. 

 

Aansturing / monitoring 

Om te bepalen of de gemeente en de externe kracht nog steeds op de goede weg 

zitten, worden meestal bilaterale gesprekken gehouden. Deze voortgangsge-

sprekken worden door de teamleiders vastgelegd. Wij hebben uit de gesprekken 

de indruk gekregen, dat dit niet consequent en op eenzelfde manier gebeurt. Wij 

hebben deze niet kunnen inzien. Daarnaast wordt tijdens de uitvoering van de 

opdrachten door externen ook wel met het betreffende bureau contact onder-

houden, aldus de geïnterviewden.  

De aansturing van de ingehuurde persoon gebeurt op de werkvloer niet anders 

dan bij het vaste personeel. De monitoring gebeurt ook ‘going on concern’.  

Op projectniveau weten de projectleiders hoe het met de externe inhuur en de 

voortgang ervan zit. Op concernniveau wordt het Dagelijkse Bestuur twee keer 

per jaar geïnformeerd over de stand van zaken bij het personeel, waarbij ook ex-

terne inhuur aan de orde komt. Hiervoor wordt een ronde langs de teamleiders 

en afdelingshoofden gemaakt.  

 

Evaluatie en exitgesprek 

Conform de Kadernota Externe inhuur 2007 worden bij de beëindiging van de in-

huur van (top)managers overdrachtdossiers gemaakt. Uit de overdrachtsdossiers 

die ons overhandigd zijn tijdens of na afloop van de interviews, blijkt dat rele-

vante zaken zeer uitgebreid en in detail worden beschreven (met naam en toe-

naam), zodanig dat een eventuele opvolger van de vertrekkende externe kracht 

het werk over kan nemen. 

De overdracht van kennis en vaardigheden vindt niet altijd ‘via het papier’ 

plaats. Het gebeurt ook dat een opvolger in een periode van twee weken inge-

werkt wordt door de vertrekkende extern ingehuurde kracht. De kennis en vaar-

digheden worden dan mondeling en in de praktijk overgedragen. Deze werkwijze 

wordt door de geïnterviewden als ideaal beschouwd, maar het werken met ‘een 

dubbele bezetting’ is afhankelijk van het beschikbare budget en niet in alle ge-

vallen mogelijk.  
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In Den Helder worden volgens de geïnterviewden exitgesprekken gehouden. Of 

de uitkomsten hiervan altijd worden vastgelegd is ons niet duidelijk geworden. 

De vertrekkende adviseurs vragen zelf vaak om feedback en krijgen dat ook.  

 

Registratie en verantwoording 

Uit het onderzoek blijkt dat de registratie van de opdracht, duur, kosten en bud-

get gebeurt zoals bedoeld is in de Kadernota Externe Inhuur 2007. Zie paragraaf 

2.5 Transparantie. 

 

 

Het antwoord op de onderzoeksvragen:  

 

Worden de regels en afspraken nageleefd? (3) 

De basis van het vigerende beleid en de onderscheiden procedurestappen uit de 

Kadernota Externe inhuur 2007 worden gevolgd. In de praktijk wordt er goed ge-

stuurd aan de ‘voorkant’, dat wil zeggen op de besluitvorming om tot externe in-

huur over te gaan, de werving en selectie van externe krachten en de opdracht-

formulering. De ‘achterkant’ wordt minder goed nageleefd: het monitoren en 

evalueren van het functioneren en de prestaties van de externe krachten gebeu-

ren bijvoorbeeld niet consequent en is afhankelijk van de afdelingscultuur. Dit 

geldt ook voor de verslaglegging hiervan. 

In de procedurestappen van de Kadernota krijgt de dossiervorming rond externe 

inhuur een hoge prioriteit. Bij de gemeente Den Helder zijn geen dossiers per in-

gehuurde kracht aangetroffen. De documenten die in de dossiers gearchiveerd 

hadden moeten worden, blijken wel in de organisatie aanwezig te zijn (voor zo-

ver we dat hebben kunnen nagaan tijdens onze interviews en aan de hand van 

de aangereikte documentatie). 

 

2.2 Aard en omvang van externe inhuur 

Dit onderzoek is toegespitst op de inhuur van externen binnen de categorieën 

top- en middenmanagement en specialisten. Om deze inhuur in het perspectief 

van de totale salariskosten te bezien en om na te gaan welke ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden in de jaren 2010 tot en met 2012, zijn over de jaren 

vanaf 2009 tot en met 2012 cijfers opgevraagd. De resultaten zijn in vergelij-

kende overzichten geplaatst. Daarbij werd alleen rekening gehouden met externe 

inhuur binnen de eerder genoemde categorieën medewerkers. In de praktijk be-

tekende dit, dat vanuit de afdeling Financiën verkregen overzichten alleen de in-

huur is meegenomen die geboekt is op de grootboekrekeningen 5504 en 5505 en 

(vanaf 2012) 5510 tot en met 5516 (zie § 2.1). 

 

Om de ontwikkelingen over de jaren 2010 tot en met 20121 te kunnen bezien is 

over het jaar 2009 een eerste inventarisatie gemaakt van de externe inhuur1. Zie 

tabel 2.1. 

                                                        
1 Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
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Tabel 2.1 Overzicht externe inhuur 2009 

 

Externe inhuur 2009

(grootboek 5504/05 en 5510/16, bedragen x € 1)

Afdeling Totaal begroot

Totale kosten 

(excl. BTW)

Kosten in % 

jaartotaal

Realisatie 

kosten tov 

begroting

Totale 

salariskosten 

jaarrekening

Inhuur in % 

totale 

salariskosten

BRW 85.632           70.788           3,0% -17,3% 2.402.020          2,9%

CS 583.050          339.412          14,5% -41,8% 1.777.905          19,1%

Directie 704.736          -                    -100,0% 363.996             0,0%

FB 345.398          463.888          19,8% 34,3% 5.902.352          7,9%

Griffie 10.175           4.016             0,2% -60,5% 392.297             1,0%

Haven -                    -                    

OWS -                    83.555           3,6% 1.775.039          4,7%

PBZ 44.940           41.973           1,8% -6,6% 5.129.365          0,8%

RWO 173.422          1.048.553       44,9% 504,6% 3.006.518          34,9%

SB 21.580           185.445          7,9% 759,3% 5.174.758          3,6%

VVH 86.600           99.421           4,3% 14,8% 2.073.499          4,8%

Totaal 2.055.533     2.337.051     100,0% 13,7% 27.997.749      8,3%  

 

In 2009 zien we dat de totale kosten van externe inhuur 8,3% van de totale sa-

lariskosten bedragen. De afdelingen die relatief veel externen inhuren zijn RWO, 

FB en CS met respectievelijk 44,9%, 19,8% en 14,5% van het budget van exter-

ne inhuur. Opvallend is dat bij de afdeling RWO in 2009 ruim een derde van de 

totale salariskosten bestaat uit externe inhuur. Wanneer we de daadwerkelijke 

inhuur vergelijken met de begroting, dan zien we dat er in 2009 veelal grote af-

wijkingen bestaan tussen begroting en realisatie. 

 

2010 

Een eerste volledig overzicht met betrekking tot externe inhuur kon worden sa-

mengesteld over het jaar 2010. Zie tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Overzicht externe inhuur 2010 

 

Externe inhuur 2010

(grootboek 5504/05 en 5510/16, bedragen x € 1)

Afdeling

Primitief 

begroot Vacaturepot Andere wijze Totaal begroot

Totale kosten 

(excl. BTW)

Kosten in % 

jaartotaal

Realisatie 

kosten tov 

begroting

Mutatie 

kosten tov 

vorig jaar

Totale 

salariskosten 

jaarrekening

Inhuur in % 

totale 

salariskosten

BRW 57.794           57.794           49.580               2,3% -14,2% -30,0% 2.109.000          2,4%

CS 254.759          254.759          264.734             12,0% 3,9% -22,0% 2.247.000          11,8%

Directie 1.202.000          0,0%

FB 38.992           677.840          60.000           776.832          756.235             34,3% -2,7% 63,0% 5.047.000          15,0%

Griffie 10.226           27.000           8.226-             29.000           11.115               0,5% -61,7% 176,8% 437.000             2,5%

Haven

OWS 10.457           10.457           8.862                 0,4% -15,2% -89,4% 1.945.000          0,5%

PBZ 45.165           85.250           130.415          108.057             4,9% -17,1% 157,4% 5.106.000          2,1%

RWO 184.755          624.243          808.998          973.561             44,2% 20,3% -7,2% 3.007.000          32,4%

SB 17.500           17.500           17.064               0,8% -2,5% -90,8% 4.207.000          0,4%

VVH -                    13.533               0,6% -86,4% 2.296.000          0,6%

Totaal 94.383          1.315.355     676.017        2.085.755     2.202.740        100,0% 5,6% -5,7% 27.603.000      8,0%  

 

                                                                                                                                                             
1 Waar gesproken wordt van externe inhuur wordt hier alleen bedoeld de inhuur binnen de catego-

rieën top- en middenmanagement en specialisten. De totale salariskosten van de gemeente zijn 

altijd exclusief de posten: niet ingedeeld, werkgelegenheidsprojecten en gemeenteraad en colle-

ge B&W. 
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Over 2010 zien we dat de kosten voor externe inhuur ten opzichte van 2009 met 

5,7% zijn gedaald. Evenals in 2009 is de begroting overschreden, echter met 

5,6%, terwijl de overschrijding in 2009 nog 13,7% bedroeg. Ook in procenten 

van de totale salariskosten zien we een lichte daling ten opzichte van 2009: van 

8,3% naar 8,0%. 

De wijze waarop externe inhuur werd begroot kon voor het eerst worden verkre-

gen over het jaar 2010. Er worden door de gemeente drie categorieën gehan-

teerd: primitief begroot, uit de vacaturepot en op andere wijze begroot. Vanuit 

de vacaturepot wordt 63% van de externe inhuur begroot, 32% komt op andere 

wijze tot stand en primitief begroot is 5% van de totale begroting. De begroting 

is in 2010 overschreden met 5,6%, veel minder dan de overschrijding uit 2009. 

 

2011 

In 2011 zien we de externe inhuur door de gemeente Den Helder verder dalen. 

Ten opzichte van 2010 was sprake van een daling van bijna 19%. Ook zien we in 

2011 dat de kosten voor externe inhuur in procenten van de totale salariskosten 

gedaald zijn naar 6,5%. Zie tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Overzicht externe inhuur 2011 

 

Externe inhuur 2011

(grootboek 5504/05 en 5510/16, bedragen x € 1)

Afdeling

Primitief 

begroot Vacaturepot Andere wijze Totaal begroot

Totale kosten 

(excl. BTW)

Kosten in % 

jaartotaal

Realisatie 

kosten tov 

begroting

Mutatie 

kosten tov 

vorig jaar

Totale 

salariskosten 

jaarrekening

Inhuur in % 

totale 

salariskosten

BRW 7.549             7.549             8.034                 0,4% 6,4% -83,8% 2.059.000          0,4%

CS 166.347          166.347          104.729             5,9% -37,0% -60,4% 2.391.000          4,4%

Directie -                    12.320               0,7% 1.150.000          1,1%

FB 38.992           229.404          95.629           364.025          405.664             22,7% 11,4% -46,4% 4.835.000          8,4%

Griffie 2.000             9.000             11.000           10.545               0,6% -4,1% -5,1% 433.000             2,4%

Haven 215.000          215.000          199.573             11,2% -7,2%

OWS -                    80.748               4,5% 811,1% 1.798.000          4,5%

PBZ 45.165           34.800           79.965           90.413               5,1% 13,1% -16,3% 5.395.000          1,7%

RWO 55.000           338.028          395.461          788.489          876.721             49,0% 11,2% -9,9% 2.949.000          29,7%

SB 3.927.000          0,0%

VVH 24.822           24.822           -                        -100,0% 2.510.000          0,0%

Totaal 141.157        800.950        715.090        1.657.197     1.788.747        100,0% 7,9% -18,8% 27.447.000      6,5%  

 

In 2011 werd de begroting ook overschreden, dit jaar met bijna 8%.  

De afdeling RWO is verantwoordelijk voor de helft van de inhuur in 2011 (even-

als in voorgaande jaren). FB en de Haven zijn daarnaast afdelingen met relatief 

veel inhuur.  

Ongeveer de helft van het budget van externe inhuur is afkomstig uit de vacatu-

repot. 

 

2012 

In 2012 is de externe inhuur wederom gedaald, nu met 6,6% ten opzichte van 

2011. 2012 is het eerste jaar waarin minder werd uitgegeven aan externe inhuur 

dan werd begroot (-3,8%). Zie tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Overzicht externe inhuur 2012 

 

Externe inhuur 2012

(grootboek 5504/05 en 5510/16, bedragen x € 1)

Afdeling

Primitief 

begroot Vacaturepot Andere wijze Totaal begroot

Totale kosten 

(excl. BTW)

Kosten in % 

jaartotaal

Realisatie 

kosten tov 

begroting

Mutatie 

kosten tov 

vorig jaar

Totale 

salariskosten 

jaarrekening

Inhuur in % 

totale 

salariskosten

BRW -                    228.782          -                    228.782          221.637             13,3% -3,1% 2658,9% 1.788.000          12,4%

CS -                    118.000          -                    118.000          124.043             7,4% 5,1% 18,4% 2.433.000          5,1%

Directie -                    103.600          72.476           176.076          212.820             12,7% 20,9% 1627,4% 1.200.000          17,7%

FB 38.992           27.280           -                    66.272           46.910               2,8% -29,2% -88,4% 4.666.000          1,0%

Griffie 1.000             -                    -                    1.000             300                    0,0% -70,0% -97,2% 451.000             0,1%

Haven -                    -                    120.000          120.000          38.970               2,3% -67,5% -80,5%

OWS -                    -                    80.648           80.648           -100,0% 1.697.000          0,0%

PBZ 45.165           7.800             -                    52.965           34.118               2,0% -35,6% -62,3% 5.456.000          0,6%

RWO 80.000           318.336          437.954          836.290          935.506             56,0% 11,9% 6,7% 3.252.000          28,8%

SB 3.826.000          0,0%

VVH 55.704           55.704           55.660               3,3% -0,1% 2.793.000          2,0%

Totaal 165.157        859.502        711.078        1.735.737     1.669.964        100,0% -3,8% -6,6% 27.562.000      6,1%  

 

Ook wanneer we kijken naar de inhuur in procenten van de totale salariskosten 

zien we dat deze in 2012 is teruggelopen naar 6,1% (van 6,5% in 2011). De va-

caturepot is met 49,5% weer de belangrijkste bron waaruit externe inhuur werd 

betaald.  

 

De kosten voor externe inhuur zijn in enkele gevallen hoger dan oorspronkelijk 

door de gemeente begroot. Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van 

deze overschrijdingen. Wel is door de gemeente aangegeven dat geopereerd is 

binnen de totale personeelsbegrotingen voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Wij 

zien de externe inhuur als onmisbare flexibele schil van medewerkers, die ge-

bruikt kan worden om pieken in de personeelsbehoeften van de gemeente op te 

vangen. Dit gebeurt ook zo in Den Helder en over de onderzochte jaren loopt de 

inzet van extern ingehuurde krachten terug. 

 

Vergelijking met de periode 2003 - 2005 

In 2006 heeft de Rekenkamercommissie van Den Helder een onderzoek1 naar de 

inhuur van externen uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek 

heeft de Rekenkamercommissie drie aanbevelingen aan de Gemeenteraad ge-

daan, te weten: 

1 Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken binnen 3 maanden 

een kaderstellende beleidsnota ten aanzien van de inhuur van externen aan 

de Gemeenteraad aan te bieden en daarbij de Handreiking Inzet interim-

management binnen gemeenten (A+O Fonds / IVA Tilburg 2004) als leidraad 

te hanteren. 

2 De externe accountant te verzoeken bij de tussentijdse controle, dan wel bij 

de controle van de jaarrekening, specifiek aandacht te besteden aan de nale-

ving van de richtlijnen en procedures ten aanzien van de inkoop en aanbeste-

ding van diensten, zoals vastgelegd in de Nota Best Besteed en in de Europe-

se regelgeving. 

                                                        
1 Inhuur externen in de periode 2003 t/m 2005. Vooronderzoek. Rapport van de Rekenkamercom-

missie, Den Helder, 22 februari 2007. 
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3 Het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken bij de periodieke 

rapportages aan de Gemeenteraad te rapporteren over het gevoerde beleid 

ten aanzien van de inhuur van externen. 

 

In het onderzoek uit 2006 is geen kwantitatief onderzoek uitgevoerd dat verge-

lijkbaar is met de resultaten van het huidige onderzoek. In 2006 zijn over de ja-

ren 2003 tot en met 2005 een steekproef van 19 ‘dossiers’ uit totaal 84 ‘dos-

siers’ van externe inhuur onderzocht. De term dossier is hier equivalent aan een 

extern ingehuurde kracht. Evenals in dit onderzoek ging het in 2006 ook om top- 

en middenmanagement en specialisten. Het belangrijkste verschil met het huidi-

ge onderzoek is echter dat het kwantitatieve deel van het huidige onderzoek is 

geconcentreerd op de omvang van de totale kosten per jaar die de gemeente 

maakt voor externe inhuur, hoe deze kosten zich verhouden tot de totale salaris-

kosten en hoe het verloop van deze kosten is in de jaren 2010 – 2012. In 2007 

is gekeken naar de totale kosten per ingehuurde kracht over de jaren 2003 – 

2005. 

 

Ten aanzien van de aanbevelingen die in 2006 zijn gedaan door de Rekenkamer-

commissie kunnen we concluderen dat: 

1 de kaderstellende beleidsnota (Kadernota Externe inhuur) op 3 december 

2007 door de Raad is vastgesteld; 

2 de externe accountant in november 2009 voorstellen voor externe inhuur 

heeft getoetst aan de in de Kadernota externe inhuur1 en tot de conclusie 

komt dat “de interne regelgeving voldoende (zichtbaar) wordt nageleefd”2. In 

de Programmarekeningen wordt externe inhuur in de meeste gevallen wel 

zichtbaar gemaakt op plekken waar zich dat heeft voorgedaan. Een aparte 

verantwoording over de inhuur van externen is in de jaarstukken echter niet 

opgenomen; 

3 het College van Burgemeester en Wethouders niet periodiek aan de Gemeen-

teraad rapporteert over het gevoerde beleid ten aanzien van de inhuur van 

externen. In de jaarrekening 2011 is een alinea in de paragraaf Bedrijfsvoe-

ring opgenomen over het beleid ten aanzien van de inhuur van externen. De 

jaarrekening 2012 bevat in de paragraaf Bedrijfsvoering een grafiek die de te-

ruglopende kosten van de inhuur van derden laat zien vanaf 2009 tot en met 

2012. 

 

Vergelijking met andere gemeenten 

Een van de onderzoeksvragen was om na te gaan hoe de inhuur van externen bij 

de gemeente Den Helder zich verhoudt tot die bij vergelijkbare gemeenten. Deze 

vraag zou beantwoord worden door gebruik te maken van de Personeelsmonitor 

van het A+O Fonds Gemeenten. Het meest recente rapport vanuit de Perso-

neelsmonitor gaat over het jaar 2011. Wij hebben naar de onderliggende dataset 

                                                        
1 Rapportage n.a.v. interim-controle 2009, Ernst & Young Accountants LLP, november 2009. 
2 Deze conclusie is gebaseerd op een deelwaarneming van de inhuur van externen. Van de beoor-

deelde inhuur van externen werd door de accountant vastgesteld dat voorstellen voor inhuur 

door de lijnorganisatie door de werkgroep formatiebeheer worden getoetst aan de uitgangspun-

ten van de Kadernota externe inhuur. Vervolgens wordt het advies van de werkgroep formatie-

beheer voorgelegd aan de directie ter besluitvorming. 
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gekeken en geconstateerd, dat te weinig gemeenten de kosten voor externe in-

huur volledig hebben uitgesplitst naar: 

 inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering; 

 beleidsondersteunende- en beleidsgevoelige inhuur en daarbinnen: 

naar juridisch advies, ICT, accountancy, financiën en administratieve organi-

satie, interim-management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies en 

communicatieadvies. 

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen kan geen vergelijking worden ge-

maakt tussen de uitkomsten van Den Helder en andere gemeenten binnen de-

zelfde grootteklasse. 

 

Uit de Personeelsmonitor blijkt wel dat de externe inhuur landelijk terugloopt. 

Kijken we naar gemeenten binnen de grootteklasse van Den Helder (50.000 – 

100.000 inwoners) dan zien we dat de uitgaven aan externe inhuur in procenten 

van de totale loonsom dalen van 21% in 2009 naar 14% in 2010 en 10% in 

2011. In Den Helder zien we deze uitgaven dalen van 8,3% in 2009 naar 8,0% in 

2010, 6,5% in 2011 en 6,1% in 2012. Hierbij moet worden aangetekend dat de 

cijfers voor Den Helder alleen betrekking hebben op (top)management en spe-

cialisten. 

 

Tarieven en duur van externe inhuur 

Vanuit de over 2012 verkregen informatie omtrent de uurtarieven die in rekening 

zijn gebracht voor de ingehuurde medewerkers, is onderstaand overzicht opge-

steld. De gemiddelde tarieven zijn de rekenkundige gemiddelden van de aange-

troffen tarieven. De tarieven zijn niet gewogen met de totale kosten die op basis 

van deze tarieven bij de gemeente in rekening zijn gebracht. 

 

Uurtarieven externe inhuur Den Helder 2012 (excl. BTW) 

Functietype Laagste tarief Hoogste tarief Gemiddeld tarief 

Topmanager € 105 € 160 € 122 

Specialist € 53 € 100 € 72 

Reguliere inhuur  € 18 € 45 € 28 

 

De gemiddelde duur van de externe inhuur is alleen te achterhalen op naam van 

de ingehuurde personen. Op basis van de verkregen informatie kunnen wij geen 

uitspraken doen over de gemiddelde duur van de inhuur per type functie1.  

                                                        
1 In de ambtelijke reactie d.d. 14 oktober 2013 heeft de gemeente aangeboden om alsnog de 

gevraagde gegevens over de periode van inhuur te leveren. 
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Het antwoord op de onderzoeksvragen: 

 

Wat is de feitelijke aard en omvang van de inhuur van externen in de pe-

riode 2010 tot en met 2012, verdeeld naar de onderscheiden categorieën 

van de kadernota? (5) 

- Wat is de gemiddelde duur van de inhuur?  

- Wat is het gemiddelde tarief van de inhuur?  

- Welke kosten zijn hiermee gemoeid en ten laste van welke budgetten 

zijn deze bedragen gekomen? 

- Hoe verhouden aard, omvang en kosten zich tot het beleid en de regels 

evenals afspraken? 

De externe inhuur in Den Helder is begroot op ruim € 1,7 miljoen in 2012. In 

2010 was dit nog € 2,2 miljoen. Relatief veel externe inhuur vindt plaats bij de 

gemeentelijke afdelingen RWO en FB. In hoeverre de externe inhuur manage-

mentfuncties dan wel specialistische functies betreft, is op basis van de registra-

ties niet te achterhalen.  

Kijkend naar de cijfers over de onderzoeksjaren 2010 – 2012 zien we de externe 

inhuur in Den Helder over de jaren heen teruglopen. Ten opzichte van 2009 zijn 

de kosten van externe inhuur in 2012 gedaald met 28,5%. Ten opzichte van de 

begroting worden de uitgaven voor externe inhuur steeds beter in de hand ge-

houden. In 2009 zagen we nog een overschrijding van de begroting met 13,7%, 

over de jaren wordt de overschrijding lager en in 2012 wordt bijna 4% minder 

uitgegeven dan begroot. 

Het grootste deel van de externe inhuur wordt begroot vanuit de vacaturepot (in 

2010 tweederde deel; in 2011 en 2012 de helft). De rest wordt op andere wijze 

of primitief begroot.  

De gemiddelde duur van de inhuur varieert sterk per functie en reden van in-

huur. Een gemiddelde waarde kan niet gegeven worden. Het gemiddelde tarief 

van de externe inhuur varieert van € 53 voor een specialist tot € 160 voor een 

topmanager. 

 

Hoe verhoudt de omvang van externe inhuur zich tot de vaste formatie-

omvang van de gemeente? (6) 

Ten opzichte van de totale salariskosten lopen de kosten voor externe inhuur bij 

de gemeente Den Helder terug van 8,3% in 2009 tot 6,1% in 2012. 

 

Hoe verhoudt de inhuur van externen in gemeente Den Helder zich tot 

vergelijkbare gemeenten? (12) 

Ook landelijk gezien loopt de externe inhuur bij gemeenten in deze periode te-

rug. Dit blijkt uit Personeelsmonitor van het A+O Fonds Gemeenten. Een verge-

lijking met soortgelijke gemeenten is op grond van deze dataset niet mogelijk 

gebleken, omdat - in tegenstelling tot Den Helder - de meeste gemeenten dit 

deel van de Personeelsmonitor niet ingevuld hebben.  

 

Hoe verhoudt de inhuur van externen in gemeente Den Helder zich tot de 

eerder door de Rekenkamercommissie onderzochte periode 2003 tot en 

met 2005? (13) 

In het bedoelde onderzoek uit 2006 is geen kwantitatieve analyse uitgevoerd die 

vergelijkbaar is met de resultaten van het huidige onderzoek. Er is toen gekeken 
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naar de totale kosten per ingehuurde kracht, terwijl nu de omvang van de totale 

kosten per jaar, de verhouding tot de totale salariskosten en het verloop van de-

ze kosten centraal staan. Hoewel we dus geen uitspraak kunnen doen over de 

ontwikkeling van de externe inhuur ten opzichte van 2003-2005, is uit de inter-

views wel naar voren gekomen dat in de periode 2003-2005 (ten tijde van de 

grote reorganisatie) veel externe krachten ingehuurd zijn. 
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3 Doeltreffend, doelmatig en transparant  

Dit hoofdstuk stelt achtereenvolgens de doeltreffendheid (§ 3.1), doelmatigheid 

(§ 3.2) en transparantie (§ 3.3) van de externe inhuur bij de gemeente Den Hel-

der aan de orde.  

De paragrafen sluiten af met de beantwoording van de onderzoeksvragen die be-

trekking hebben op de doeltreffendheid, doelmatigheid en transparantie.  

3.1 Doeltreffendheid 

In het normenkader is aangegeven dat doeltreffendheid in het kader van dit on-

derzoek inhoudt, dat: 

 de gemeente heldere doelen heeft vastgelegd ten aanzien van de inhuur van 

externen; 

 bewaakt en geëvalueerd wordt of de externe inhuur een bijdrage levert aan 

het vooraf gestelde doel; 

 er tussentijds wordt bijgestuurd indien dat niet het geval is; 

 externe inhuur vooraf wordt getoetst aan de vier redenen die de gemeente 

daarvoor in de Kadernota heeft opgenomen. 

 

Gemeente Den Helder heeft zich ten doel gesteld de externe inhuur terug te 

dringen en hiervoor de beleidslijn ‘Externe inhuur: nee, tenzij…’ ingezet. Niet 

aangegeven is in hoeverre de externe inhuur teruggedrongen moet worden en in 

welk tempo dat moet plaatsvinden.  

 

In de Kadernota Externe inhuur 2007 wordt wel helder verwoord waarom tot ex-

terne inhuur kan worden overgegaan. Volledigheidshalve zijn de redenen voor 

externe inhuur hieronder nogmaals opgenomen: 

1 Vervanging: tijdelijke inhuur gericht op het tijdelijk waarnemen van afwezig-

heid als gevolg van ziekte, zwangerschap ed.; 

2 Overbrugging: tijdelijke inhuur gericht op het tijdelijk waarnemen van een 

vrijgekomen (management) functie of in afwachting van een komende struc-

tuurverandering; 

3 Projecten: tijdelijke inhuur gericht op het leiden van complexe projecten of 

inzet van specialistische kennis binnen een project; 

4 Bijzondere situaties: tijdelijke inhuur gericht op: het voorbereiden en/of in-

voeren van een structuur- of cultuurverandering, het oplossen van een ambte-

lijke of bestuurlijke crisis, de inbreng van specialistische expertise of noodza-

kelijke tijdelijke uitbreiding van capaciteit. 

 

Uit de interviews met de afdelingsmanagers krijgen wij het beeld dat vooraf-

gaand aan externe inhuur telkens de afweging wordt gemaakt of externe inhuur 

echt nodig is. Wanneer dat volgens de managers het geval is, wordt een bear-

gumenteerde aanvraag voor externe inhuur voorgelegd aan de directie. Deze 

aanvraag wordt getoetst aan de redenen voor inhuur zoals hierboven genoemd. 

De werkgroep Formatiebeheer geeft advies. Vervolgens geeft de directie een ak-

koord. Deze procedure borgt een zorgvuldige besluitvorming na een afgewogen 
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keuze. De procedure leidt er ook toe dat het aantal externen beperkt blijft tot 

dat wat voor de uitvoering van de taken van de gemeente noodzakelijk is.  

 

Over de onderzoeksperiode, 2010 – 2012, zien we dat de hierboven geschetste 

procedure door de geïnterviewde afdelingsmanagers wordt gevolgd. Uit de inter-

views blijkt ook dat de procedure door andere afdelingsmanagers wordt gevolgd. 

We kunnen dus concluderen dat conform het gestelde in de Kadernota Externe 

inhuur 2007 een afgewogen besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet inhu-

ren van externen. Wanneer de directie - na de toetsing en het advies van de 

Formatiebeheergroep - akkoord gaat met externe inhuur, kunnen we ervan uit-

gaan dat dit conform het beleid van de gemeente gebeurt en binnen de gestelde 

doelen valt. 

 

Uit enkele interviews blijkt dat de inhuur van externen een positieve bijdrage 

aan de ontwikkeling van de organisatie levert. Als voordelen van het inhuren van 

externe specialisten worden genoemd: het oplossen van capaciteitsproblemen, 

zorgen voor continuïteit en risicodekking, afnemen van kwetsbaarheid, innoveren 

c.q. nieuwe kennis opdoen en toepassen. 

Specialisten worden bijvoorbeeld ingezet waar het werkpakket niet in de eigen 

organisatie kan worden opgevangen en projecten niet in de tijd kunnen schuiven 

(voorbeeld: projectleider ingenieursbureau). Ook worden sommige vacatures 

door externen in te huren tijdelijk ingevuld, omdat op termijn deze expertise 

naar verwachting in de toekomst niet meer in de oorspronkelijke omvang nodig 

is (voorbeeld: planeconoom). Ook zien we dat tijdelijke inhuur plaatsvindt omdat 

de vaste functionaris op de betreffende functie tijdelijk gedetacheerd is naar een 

andere plek in de organisatie (voorbeeld: strategisch adviseur economische za-

ken). Specialisten worden ook ingehuurd op een vacature, omdat er tijdelijk spe-

cifieke deskundigheid of een kennisimpuls benodigd is en de vacatureruimte 

daarvoor de mogelijkheid biedt (voorbeeld: adviseur stedelijke vernieuwing 

Nieuw Den Helder). Tijdelijke inhuur op een vacature zien we ook terugkomen 

waar schaarste is op de arbeidsmarkt (voorbeeld: teamleider Grondzaken). 

 

Enkele managementfuncties zijn ingevuld met ingehuurde krachten (voorbeel-

den: de manager FB, de teamleider P&O, de gemeentesecretaris). Deze krachten 

zijn ingehuurd om de organisatie verder te ontwikkelen, plannen te realiseren en 

om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsslag die momenteel binnen de gemeentelij-

ke organisatie wordt gemaakt op de juiste wijze landt bij alle medewerkers. 

 

Wat betreft andere concrete resultaten die de inhuur van (top)management en 

specialistisch advies hebben opgeleverd kan worden verwezen naar de over-

drachtsdossiers en de exitgesprekken die in relevante gevallen worden opgesteld 

c.q. gehouden. Relevant zijn bijvoorbeeld situaties waarin de werkzaamheden 

van de externe kracht nog doorlopen na zijn/haar vertrek. Ook relevant zijn situ-

aties waarin de externe kracht werkzaamheden heeft verricht waarvan de orga-

nisatie kan leren, evenals de grootschalige externe inhuur. De overdrachtsdos-

siers zijn via de afdelingsmanagers opvraagbaar. Wij hebben enkele voorbeelden 

hiervan opgevraagd, ontvangen en ingezien. 
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Het antwoord op de onderzoeksvragen: 

 

Welke doelen heeft de gemeente Den Helder ten aanzien van externe in-

huur? (7)  

In de jaren 2010 – 2012 werden externen ingehuurd conform de doelen en rede-

nen die daarvoor zijn opgenomen in de Kadernota Externe inhuur 2007. Het be-

sluit tot externe inhuur werd op een zorgvuldige, afgewogen en onderbouwde 

wijze genomen. Gemeente Den Helder kent een reductiedoelstelling ten aanzien 

van totale externe inhuur, maar heeft deze niet geconcretiseerd in meetbare 

waarden.  

 

In hoeverre zijn met de externe inhuur in de periode 2010 tot en met 

2012 deze doelen bereikt? (8) 

- Welke concrete resultaten heeft de inhuur van specialistisch advies op-

geleverd? 

- Welke concrete resultaten heeft de inhuur van (top)management opge-

leverd? 

De geïnterviewde managers geven aan, dat zij over het algemeen tevreden zijn 

met de resultaten die zijn bereikt door en via extern ingehuurde medewerkers. 

De externen brengen nieuwe kennis en ideeën in en vullen gaten op in de ge-

meentelijke organisatie, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

De specialisten brachten onder andere kennis en innovatie op het gebied van 

grondzaken, planeconomie, ICT-toepassingen, stedelijke ontwikkeling en econo-

mische zaken. De (top)managers brachten onder andere het interne verande-

ringsproces bij de gemeente verder: specifiek bij personeel en organisatie, het 

facilitaire bedrijf en de bedrijfsvoering). 

Of de externe inhuur in alle gevallen doeltreffend is geweest, hebben we niet 

kunnen nagaan. Dit zou alleen afgeleid kunnen worden uit individuele, complete 

dossiers met opdrachten die SMART geformuleerd zijn en evaluaties waaruit de 

hardgemaakte doelen blijken. Zoals gezegd ontbraken dergelijke dossiers.  

Ten aanzien van de doelstelling van de gemeente om de totale externe inhuur 

terug te dringen en te beheersen, kunnen we vaststellen dat in de afgelopen ja-

ren de kosten van externe inhuur teruglopen (zowel in geld als in relatie tot de 

totale salariskosten van de gemeente). De omvang van externe inhuur wordt 

steeds beter beheerst.  

Omdat de doelstellingen niet gekwantificeerd zijn in de tijd en omdat evaluaties 

niet altijd plaatsvinden of gedocumenteerd worden, kunnen we niet vaststellen of 

de inhuur van externen door de gemeente op een doeltreffende wijze gebeurt. 

Wel constateren wij dat de externe inhuur ingezet wordt op verschillende niveaus 

binnen de gemeente om de organisatie een kwaliteitsimpuls te geven, kennis in 

te brengen, tijdelijke capaciteit te leveren en veranderingen door te voeren. 

 

3.2 Doelmatigheid 

Begroting en realisatie van externe inhuur 

In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de geraamde omvang en de 

feitelijke omvang van de externe inhuur van (top)management en specialisten 



 34  

over de periode 2010 – 2012. Daarbij is erop gelet in hoeverre budgetten die ge-

raamd werden voor externe inhuur zijn benut, overschreden of onderbenut. 

 

Op basis van de tabellen in paragraaf 2.2 concludeerden wij eerder al dat ten op-

zichte van de begroting de uitgaven voor externe inhuur steeds beter in de hand 

worden gehouden. In 2009 zagen we nog een overschrijding van de begroting 

met 13,7%, over de jaren wordt de overschrijding lager en in 2012 wordt bijna 

4% minder uitgegeven dan begroot. Een overzicht van de totale begroting en de 

totale kosten voor de inhuur van externen over de jaren 2010 – 2012 is opge-

nomen in tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5 Overzicht externe inhuur 2010 - 2012 

 

Externe inhuur 2010 - 2012

(grootboek 5504/05 en 5510/16, bedragen x € 1)

Afdeling

Primitief 

begroot Vacaturepot Andere wijze Totaal begroot

Totale kosten 

(excl. BTW)

Kosten in % 

jaartotaal

Realisatie 

kosten tov 

begroting

BRW -                    294.125          -                    294.125          279.250             4,9% -5,1%

CS -                    539.106          -                    539.106          493.505             8,7% -8,5%

Directie -                    103.600          72.476           176.076          225.140             4,0% 27,9%

FB 116.976          934.524          155.629          1.207.129       1.208.809          21,4% 0,1%

Griffie 13.226           27.000           774                41.000           21.960               0,4% -46,4%

Haven -                    -                    335.000          335.000          238.544             4,2% -28,8%

OWS -                    10.457           80.648           91.105           89.611               1,6%

PBZ 135.495          127.850          -                    263.345          232.588             4,1% -11,7%

RWO 135.000          841.119          1.457.658       2.433.777       2.785.788          49,2% 14,5%

SB -                    17.500           -                    17.500           17.064               0,3%

VVH -                    80.526           -                    80.526           69.193               1,2% -14,1%

Totaal 400.697        2.975.807     2.102.185     5.478.689     5.661.451        100,0% 3,3%  

 

Over de jaren heen kunnen we aangeven dat: 

 steeds ongeveer de helft van het budget voor inhuur uit de vacaturepot komt 

(gemiddeld 54,3%, tegen 7,3% primitief begroot en 38,4% op andere wijze); 

 de afdeling met relatief de meeste inhuur is RWO, met bijna de helft van de 

kosten, FB realiseert ongeveer een vijfde van de kosten, de overige afdelingen 

blijven (op CS na) onder de 5%; 

 de werkelijke kosten wijken vaak (sterk) af ten opzichte van de begroting. 

Gemiddeld over drie jaren lopen de afwijkingen uiteen van +14,5% tot –

46,4%. In de tabellen 1 t/m 4 komen individueel vaak grotere afwijkingen 

voor. Er is niet onderzocht waarom de werkelijke kosten vaak sterk afwijken 

van de begrote kosten. 

 

Het werken met ‘vaste’ bureaus 

Binnen de gemeente Den Helder wordt voor de externe inhuur gewerkt met bu-

reaus die regelmatig opdrachtnemer van de gemeente zijn, en met bureaus die 

nog niet zo bekend zijn in die hoedanigheid. Het eerste kan een prijsdrukkend 

effect te weeg brengen. Het laatste houdt de ‘vaste’ afnemers scherp. De refe-

renties en ervaringen met de bureaus zijn voornamelijk in de hoofden van de af-

delingshoofden opgeslagen. Zij gebruiken hun eigen netwerk.   
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Alternatieven voor externe inhuur 

Uit de interviews blijkt dat aan het inhuren van externe specialisten en manage-

ment een gedegen, afgewogen besluitvorming vooraf gaat. De keuzes die het 

management maakt om externen in te huren zijn weloverwogen keuzes, waarbij 

alternatieven, indien aanwezig, in het keuzeproces worden meegenomen. Soms 

is er geen alternatief, zoals bij de managers FB en P&O en bij de gemeentesecre-

taris. De directe beschikbaarheid van dergelijke medewerkers op de arbeids-

markt is gering en de voordelen van tijdelijk inhuren zijn groot: de mensen zijn 

snel beschikbaar, werken soms parttime (en worden dus ook parttime betaald), 

hebben de juiste competenties, kennis en ervaring, zijn zeer productief en kun-

nen bij onverhoopte mindere geschiktheid makkelijker worden vervangen dan 

vaste krachten. 

 

Het beleid van de gemeente Den Helder ten aanzien van het inhuren van exter-

nen is: ‘Geen externe inhuur, tenzij….’. Het besluit tot externe inhuur moet con-

form stap 1 van de Kadernota Externe inhuur 2007 onderbouwd worden met een 

gedegen advies waarin beargumenteerd moet worden waarom externe inhuur 

aan de orde is en er geen redelijk alternatief voorhanden is. Uit de interviews 

blijkt dat de hierboven beschreven procedure wordt gevolgd. Van de documenten 

die dit aantonen hebben wij enkele voorbeelden opgevraagd via de afdelingsma-

nagers en ingezien. 

 

 

Het antwoord op de onderzoeksvragen:  

 

Hoe verhoudt de feitelijke externe inhuur zich tot de geraamde externe 

inhuur in de periode 2010 tot en met 2012? (9) 

- Wat zijn de geraamde omvang, aard en kosten van externe inhuur, ver-

deeld naar de onderscheiden categorieën van de kadernota? 

- Hoe verhoudt de geraamde omvang, aard en kosten van externe inhuur 

zich tot de feitelijke omvang, aard en kosten? 

Wanneer de gemeente Den Helder overgaat tot externe inhuur, dan gebeurt dit 

in overeenstemming met de lijnen uit de Kadernota Externe inhuur 2007.  

Of de externe inhuur in de periode 2010 – 2012 als doelmatig bestempeld mag 

worden, hebben we niet kunnen nagaan. Wel is gebleken dat de gemeente de 

kosten goed bewaakt en dat overschrijdingen van budgetten minimaal zijn. Iede-

re afdelingsmanager is ook doordrongen van het feit dat externe inhuur mogelijk 

is, ‘zolang het maar binnen de begroting blijft’ en alleen in gevallen waarin geen 

alternatief voor handen is.    

Op basis van dit onderzoek is de doelmatigheid van de inhuur op het individuele 

niveau niet hard te maken. Dit zou uit de individuele dossiers moeten blijken, 

waarmee de afgesproken doelen, werkzaamheden, tijdpad en begroting gecon-

fronteerd kunnen worden met de realisaties. Evaluatieverslagen zouden moeten 

uitwijzen of dit overeenkomt dan wel afwijkt. Dit hebben we niet kunnen nagaan.  
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Waren alternatieven voor externe inhuur mogelijk? (10) 

Alternatieven voor externe inhuur zijn onder andere het aannemen van een vaste 

kracht, interne mobiliteit, detachering vanuit buurtgemeenten, intergemeentelij-

ke samenwerking op dossiers en het werken met trainees. Deze mogelijkheden 

worden door de afdelingen overwogen, voordat de aanvraag naar de Formatiebe-

heergroep gaat.  

 

Zo ja, welke en waarom is hiervoor niet gekozen? (11) 

Er zijn uiteenlopende redenen om niet te kiezen voor een alternatief. De reden 

om niet te kiezen voor bijvoorbeeld het alternatief ‘vaste kracht werven’ is veelal 

het feit dat de betreffende vacature niet vervulbaar blijkt te zijn (de geïsoleerde 

ligging van de gemeente speelt wel eens parten). Een andere reden kan zijn, dat 

de betreffende functie binnen afzienbare tijd ophoudt te bestaan en daarom tot 

die tijd gekozen wordt voor een flexibele (externe) kracht. 

 

Tot slot. De Kadernota Externe inhuur 2007 bevat voldoende regels en afspraken 

om een doelmatige externe inhuur in Den Helder te bewerkstelligen, mits de 

doelstellingen door de gemeente SMART geformuleerd worden.  

 

3.3 Transparantie  

Bij transparantie gaat het om de vraag in hoeverre de gemeenteraad zicht heeft 

op de inhuur van externen en de processen die daarmee zijn gemoeid. De basis 

voor transparantie is de wijze waarop externe inhuur door de gemeente wordt 

geregistreerd en de wijze waarop over externe inhuur verslag wordt gedaan aan 

de raad. 

 

Dossiervorming 

Uit de interviews met de afdelingsmanagers en de medewerkers van personeels-

zaken is gebleken dat er in 2012 geen volledige dossiers van extern ingehuurde 

personen (fysiek of elektronisch) beschikbaar waren, waarin de in de Kadernota 

Externe inhuur 2007 genoemde informatie op elk moment structureel en inte-

graal beschikbaar is. Stap 6: Registratie en verantwoording van de Kadernota 

geeft aan dat er een dossier van extern ingehuurden moet zijn waarin per me-

dewerker, indien relevant, de volgende documenten beschikbaar moeten zijn: 

 advies en besluit tot externe inhuur; 

 profiel; 

 documentatie over werving & selectieproces; 

 opdracht en contract en evt. aanvullende opdrachten; 

 verslagen voortgangsgesprekken; 

 informatie over overdracht kennis aan organisatie; 

 overdrachtsdossier; 

 evaluatie; 

 verslag exitgesprek. 

 

Uit de interviews blijkt wel dat de hierboven genoemde informatie en documen-

ten op aanvraag, via de afdelingsmanagers, beschikbaar zijn. Op aanvraag kun-
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nen dus dossiers worden samengesteld van de extern ingehuurde personen. Dit 

is niet conform stap 6 van de Kadernota. Wij krijgen door de gesprekken met de 

managers en de gepresenteerde documenten wel de indruk dat conform de Ka-

dernota wordt gewerkt. Deze indruk kan echter niet vanuit direct beschikbare 

dossiers worden onderbouwd. 

Wanneer er geen direct beschikbare fysieke dossiers zijn en elektronische opslag 

ontbreekt, ontbreekt ook de basis voor het helder rapporteren aan de raad over 

de inhuur van externen. 

 

Informatievoorziening aan de raad 

Mede gelet op de toezegging van het College aan de raad om periodiek door 

middel van rapportages inzicht te geven in de stand van zaken ten aanzien van 

extern ingehuurden, is in het kader van dit onderzoek op 2 april 2013 een ge-

sprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de raad. In dit gesprek, waarbij 

negen raadsleden1, een vertegenwoordiging van de Rekenkamercommissie en het 

onderzoeksbureau aanwezig waren, is uitvoerig stilgestaan bij de informatievoor-

ziening aan de raad. 

 

Ten aanzien van de informatievoorziening kwamen de volgende beelden vanuit 

de raad naar voren:  

 Over het algemeen vindt een meerderheid van de aanwezige raadsleden dat 

er te weinig informatie naar de raad gaat over externe inhuur. Er staat weinig 

of geen informatie over de kwantiteit en de kwaliteit van de externe inhuur in 

de begroting en in de jaarrekeningen.  

 Een enkel raadslid geeft aan dat de raad hierover ook niet geïnformeerd hoeft 

te worden, zo lang de kosten maar niet de goedgekeurde begroting over-

schrijden. Het gaat bij externe inhuur immers om de bedrijfsvoering van de 

gemeente die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van het College 

valt.  

 Over de uitvoering van de Kadernota Externe inhuur 2007 wordt niet gerap-

porteerd aan de raad, terwijl dit wel zou moeten.  

 Wanneer raadsleden vragen hebben aan het College over externe inhuur wor-

den deze altijd beantwoord. 

 

Als in grote projecten externe krachten ingehuurd worden, dan wordt de raad 

hierover geïnformeerd in het kader van de projecten zelf. De kosten van de ex-

terne inhuur komen dan ten laste van het projectbudget.  

 

                                                        
1 Vertegenwoordigde partijen: Stadspartij, PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Vrije 

Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
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Het antwoord op de onderzoeksvragen:  

 

In hoeverre is de inhuur van externen transparant te noemen? (14) 

- Hoe ziet de registratie en dossiervorming rond externe inhuur eruit? 

- In welke mate zijn de zes processtappen uit de kadernota hierin her-

kenbaar? 

- Hoe is in de periode 2010 tot en met 2012 aan de gemeenteraad ver-

antwoording afgelegd over externe inhuur?  

De financiële registratie rond de externe inhuur is op orde. Dit kan niet gezegd 

worden van de dossiervorming zoals bedoeld in de Kadernota. De aanvragen, ad-

viezen, besluitvorming, offertes, contracten, overdrachtsdocumenten en ge-

spreksverslagen zijn aanwezig bij de afdelingshoofden, contractenbank, admini-

stratiekantoor en afdeling P&O. Van een volledige individuele dossiervorming is 

nog geen sprake.  

De gemeente is overigens wel bezig om de zaken te centraliseren en digitalise-

ren, waarbij eerst dossiers van het vaste personeel verwerkt worden en daarna 

die van de externe inhuur aan de beurt zijn. In dit proces kunnen de zes proces-

stappen gemakkelijk herkenbaar worden gemaakt. Er zijn nu namelijk ook al do-

cumenten aanwezig, die terug te voeren zijn op de afzonderlijke processtappen. 

De gemeente geeft aan dat het digitaliseringsproces volgens planning is verlo-

pen.  

  

De informatievoorziening aan de raad over externe inhuur wordt door een meer-

derheid van de aanwezige raadsleden als onvoldoende ervaren, zowel in kwanti-

tatieve- als in kwalitatieve zin. 

Uit de ontvangen documenten blijkt eveneens, dat de raad niet of nauwelijks pe-

riodiek wordt geïnformeerd over externe inhuur. Alleen in de rapportage naar 

aanleiding van de interim-controle over 2009 en in de jaarrekeningen over 2011 

en 2012 zijn (summiere) berichten opgenomen over het gemeentelijk beleid. De-

ze berichtgeving lijkt ons onvoldoende aan te sluiten bij de aanbeveling van de 

Rekenkamercommissie uit 2007 op dit punt. 

De externe inhuur is op basis hiervan niet volledig transparant. Als raadsleden 

meer willen weten over de externe inhuur en ernaar vragen, dan krijgen zij ove-

rigens die nadere informatie van de gemeente. Vooral het ontbreken van een 

volledige dossiervorming maakt dat het (nog) moeilijk is om volledig transparant 

te zijn.  
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4 Toekomstgericht formatiebeleid 

Dit onderzoek kijkt niet alleen naar de achterliggende periode, maar blikt ook 

enigszins vooruit. De inhuur van externe krachten is namelijk afhankelijk van de 

gemeentelijke taken en vaste formatie. Beide aspecten zijn sterk in beweging en 

daarom heeft de rekenkamercommissie ook vragen gesteld over het toekomstige 

formatiebeleid van de gemeente Den Helder (zie § 1.2 Onderzoeksvragen). In dit 

hoofdstuk wordt de externe inhuur in een toekomstperspectief geplaatst en de 

betreffende onderzoeksvragen beantwoord. 

4.1 Organisatievisie  

De basis voor het toekomstige formatiebeleid ligt in de ‘Organisatievisie 2012-

2015. Wij maken het mogelijk.’ (Gemeente Den Helder, maart 2012). Hierin zijn 

onder andere de missie, doelen en ambities van de gemeente voor de komende 

jaren vastgelegd. Relevant kader voor de invulling van het formatiebeleid is het 

schema op pagina 25 in Bijlage 3 ‘De Organisatievisie in één oogopslag’.  

 

De ambities  

Als gevraagd wordt naar de ambities van Den Helder, dan komen telkens drie 

zaken naar voren: 

 Na Rotterdam is Den Helder de - in de 2e Wereldoorlog - meest gebombar-

deerde stad van Nederland. Een belangrijke ambitie is dan ook het realiseren 

van een echt stadscentrum. De gemeente heeft dit al jaren op haar verlang-

lijstje staan. In het verleden is gebleken dat zij goed is in het maken van 

plannen, maar slecht in het nemen van besluiten volgens de geïnterviewden. 

Nu is dan eindelijk het besluit genomen en wordt het centrumplan uitgevoerd.  

 In de (recent verzelfstandigde) haven zit het potentieel van de gemeente. De 

marineactiviteiten lopen echter terug en de gemeente is gericht op het benut-

ten van het civiele medegebruik van het haven- en marinegebied. Het is de 

gemeente ook gelukt om de luchthaven (deels defensie, deels civiel) open te 

houden. De ambitie kan de komende jaren geconcretiseerd worden. 

 De gemeente heeft een taakstelling van 3 miljoen op de levering van dien-

sten. Er wordt scherper gekeken naar de effectiviteit en doelmatigheid van de 

aanbestedingen. Kunnen we het anders doen? Wat zijn betrouwbare leveran-

ciers? Zetten we als gemeente bestek uit in de markt, vragen we offertes aan, 

kiezen we de goedkoopste en maken we winst? Of gaan we volgens ‘construct 

& design’ werken?  

Dergelijke ambities vragen veel van de toekomstige organisatie, van de vaste 

formatie en van de externe inhuur.  

 

Cultuurverandering 

De genoemde organisatievisie luidt de vernieuwing in. Den Helder moe(s)t een 

cultuurverandering ondergaan. Die verandering betreft de volgende aspecten:  

 Voortaan is het vraaggericht denken en handelen. Iedereen heeft hetzelfde 

doel voor ogen (het realiseren van de gemeentelijke ambities) en kijkt wat 

hij/zij vanuit de organisatie en zijn/haar individuele positie hieraan kan bij-

dragen;  
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 De verantwoordelijkheid komt veel meer bij de medewerkers zelf te liggen;  

 Medewerkers moeten wennen aan het feit dat zij in het vervolg ‘aangesproken 

worden’ op hun verantwoordelijkheden en prestaties. 

4.2 Plan van aanpak Strategische personeelsplanning 

Er ligt een ‘Plan van aanpak Strategische personeelsplanning’ (Gemeente Den 

Helder, juni 2011). Doel hiervan is om de juiste medewerkers op de juiste mo-

menten op de juiste plaats te hebben.  

 

Context 

Factoren die een rol spelen bij het toekomstige beleid zijn: 

 Nieuw Stadhuis (aantal formatieplaatsen); 

 Economische ontwikkelingen (bezuinigingen); 

 Digitalisering en Het Nieuwe Werken; 

 Vergrijzing en de in- en externe arbeidsmarkt; 

 Krapte op de arbeidsmarkt (in het bijzonder specifieke functies); 

 Benodigde nieuwe competenties; 

 Bevorderen van door- en uitstroom, zowel binnen als buiten de organisatie.  

 

Stappen 

Om tot een strategische personeelsplanning te komen worden de volgende stap-

pen doorlopen: 

 Vlootschouw management; 

 Vaststellen van doelen en taken van de organisatie; 

 Bepalen benodigde formatie; 

 Analyse huidige formatie (aan de hand van het People Performance Potential 

Model);  

 Vergelijking benodigde formatie met huidige formatie; 

 Analyse arbeidsmarkt. 

 

Sturing en planning 

Uit de stukken blijkt dat een stuurgroep is samengesteld, die sturing geeft aan 

de strategische personeelsplanning en de voortgang bewaakt. Van deze groep 

maken de directeur Bedrijfsvoering, twee afdelingsmanagers en de teamleider 

P&O deel uit. Daarnaast is er een klankbordgroep waarmee P&O zaken kan af-

stemmen. Deze groep bestaat uit een afdelingsmanager en drie teamleiders.  

 

In het plan van aanpak uit juni 2011 is een planning van de aangegeven stappen 

opgenomen. De implementatie van de strategische personeelsplanning zou in de-

cember 2011 gereed zijn. Deze planning is duidelijk te ambitieus gebleken. An-

ders gezegd: de gemeente loopt al ruim anderhalf jaar achter met de uitvoering 

van het plan van aanpak.  

 

Uit de gehouden interviews kan een stand van zaken rondom de strategische 

personeelsplanning afgeleid worden. Ook krijgen we hieruit een beeld van hoe de 

betrokkenen de strategische personeelsplanning ten tijde van het onderzoek er-

varen.  
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4.3 Voortgangsbeeld 

Gemeente Den Helder verkeert nu in een fase van strategische personeelsplan-

ning, zo blijkt uit de interviews. Er wordt een ideaalplaatje opgemaakt: Wat heb-

ben we in huis? Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we dit matchen?1. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de te verwachten uitstroom van medewerkers (als 

gevolg van vergrijzing), de vacatures die ontstaan (als gevolg van deze uit-

stroom én de gedecentraliseerde rijkstaken) en de taken die de medewerkers 

moeten uitvoeren.    

Onder begeleiding van een externe partner is een eerste ronde gemaakt om de 

knelpunten in kaart te brengen. Daarna wordt bekeken wat dit voor de kwantita-

tieve en kwalitatieve planning van de formatieplaatsen betekent. Dit is een cy-

clus die iedere twee jaar opnieuw doorlopen moet worden. Om ervoor te zorgen 

dat de organisatie dit in de toekomst ook zelf kan doen (en er geen externen 

voor hoeft aan te trekken) wil de gemeente dit proces intern borgen.  

 

De focus bij dit vernieuwingsproces - want zo mag de strategische personeels-

planning van Den Helder wel genoemd worden - ligt eerst bij het management, 

daarna bij de teamleiders en vervolgens bij de andere medewerkers. Bij het 

nieuwe formatiebeleid is leiderschap van groot belang: er moet sturing, duide-

lijkheid en ruimte aan medewerkers gegeven worden en tegelijkertijd moeten 

medewerkers aangesproken worden op hun prestaties. Het beleid kan alleen sla-

gen als op concernniveau het voorbeeld gegeven wordt. Goed voorbeeld doet 

goed volgen: dit moet zich als een olievlek over de organisatie gaan verspreiden. 

Het is de bedoeling dat het ‘eiland-denken’ (iedereen binnen zijn afdeling en 

weinig contact tussen de afdelingen onderling) doorbroken wordt. Het streven is 

één organisatie en daarvoor is een flinke cultuuromslag nodig. 

  

Uit de interviews komen de volgende onderdelen of aandachtspunten met be-

trekking tot het ontwikkelproces naar het toekomstige formatiebeleid naar vo-

ren: 

 Interne mobiliteit. De gemeente heeft een intern opleidingsinstituut (Den Hel-

der Academie) dat naar eigen zeggen tot nu toe een succes is. De scholing is 

afgestemd op het sturen van vernieuwingsprocessen, waarbij vakkennis, hou-

ding en gedrag een belangrijke rol spelen. 

 Regiegemeente. Den Helder wil een regiegemeente zijn. Voor een regiege-

meente is op het gebied van personeelsbeleid een goede basis plus een flexi-

bele schil nodig.  

 Inbedding. Strategische personeelsplanning ligt nog te veel bij P&O alleen, 

maar het moet ook een verhaal van de FB, de andere afdelingen en de directie 

worden. Nu is de gemeentelijke organisatie nog sterk gericht op de Kaderno-

ta. 

 Sleutelpositie van teamleiders. Voor de teamleiders is de ingezette strategi-

sche koers cruciaal. Zij moeten meewerkende voormannen en -vrouwen wor-

den! Vastgesteld moet worden of de huidige personen de nieuwe taken aan-

kunnen.  

                                                        
1 Ter voorbereiding op eventuele veranderingen zijn sinds 1 januari 2013 alle medewerkers van 

rechtswege in algemene dienst benoemd. 
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 Doorpakken. Personeelsbeleid heeft hoge prioriteit; een juiste formatie is es-

sentieel voor het waarmaken van de ambities van Den Helder. De gemeente 

moet nu doorpakken, maar tegelijkertijd heeft zij ook te maken met ‘20 jaar 

cultuur’.  

 

 

Het antwoord op de onderzoeksvragen:  

 

Hoe ziet de strategische personeelsplanning voor de toekomst van de 

gemeente eruit? (15) 

- Heeft de gemeente een beeld van de huidige en toekomstige ontwikke-

ling van het personeelsbestand in relatie tot taken en ambities? 

- Heeft de gemeente hierop een visie en beleid ontwikkeld? 

- Zo ja, welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van het eigen apparaat en 

de flexibele schil? Wat betekent dit voor de omvang en aard van de toe-

komstige externe inhuur? 

- Zo nee, waarom is (nog) geen visie of beleid ontwikkeld? 

De gemeente Den Helder heeft een ‘Plan van aanpak Strategische personeels-

planning’ ontwikkeld en in uitvoering genomen. In dit plan dat de basis moet zijn 

voor het toekomstige personeelsbeleid, wordt rekening gehouden met de ontwik-

kelingen die op de gemeente af komen en op de geformuleerde ambities van de 

gemeente.  

Op dit moment heeft de gemeente geen zicht op de benodigde omvang van de 

vaste formatie en van de flexibele schil in de komende jaren. Het Plan van aan-

pak Strategische Personeelsplanning voorziet in het verkrijgen van dit zicht, 

maar de uitvoering hiervan is (o.a. door personeelswisselingen bij P&O) ernstig 

vertraagd. Een visie of formatiebeleid kan pas daarna worden vastgesteld.  

In het algemeen erkent de gemeente dat externe inhuur altijd wel nodig zal zijn, 

maar over de omvang en aard tast men nog in het duister. Hiervoor moet eerst 

de vaste formatie zijn definitieve vorm gaan krijgen binnen de nieuwe context 

(denk aan de gemeentelijke taken op het sociale domein (decentralisaties)). De 

gemeente zal nu echt moeten doorpakken en tempo moeten maken. 

Den Helder heeft in ieder geval wel de keuze gemaakt om haar huidige beleids-

lijn “geen externe inhuur, tenzij … “ voort te zetten. 
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5 Slotsom 

Teruggrijpend op de doelstelling van het onderzoek en het analysekader (zie § 

1.3) komen we tot de volgende slotsom. 

 

In hoeverre vormt de Kadernota Externe inhuur 2007 feitelijk het kader 

bij externe inhuur door de gemeente Den Helder? 

De Kadernota Externe inhuur 2007 vormt feitelijk het kader bij externe inhuur. 

Het geeft onder andere aan dat bij de inhuur van externe krachten meetbare 

doelen gesteld moeten worden en financiële middelen gewaarborgd moeten zijn. 

Daarnaast biedt het procedures waarmee het hele traject van externe inhuur tot 

en met de meerwaarde voor de organisatie doorlopen kan worden: van ‘input’ 

naar ‘outcome’ (om in termen van het analysekader te spreken).  

De basis van de Kadernota en de hierbij behorende procedurestappen worden 

door de gemeente gevolgd. De ingerichte aanvraag- en besluitvormingsprocedu-

re via afdelingsmanager, Formatiebeheergroep en de directie, waarborgt een 

aantal relevante aspecten van externe inhuur. Deze aspecten zijn de vier om-

standigheden waarbij extern ingehuurd mag worden, de afweging van alternatie-

ven voor externe inhuur en de financiering van de externe inhuur. Ook de stap-

pen met betrekking tot werving & selectie en contract & opdrachtformulering 

worden gevolgd, voor zover wij dit hebben kunnen opmaken uit de aangeleverde 

documenten. 

De stappen met betrekking tot aansturing & monitoring, evaluatie & exitgesprek 

en registratie & verantwoording worden minder goed nageleefd. Uit dit onder-

zoek blijkt dat er voor ‘evaluatie van inhuur’ uit het analysekader relatief minder 

aandacht is. Er wordt wel geëvalueerd en bijgestuurd (indien nodig), maar dat 

gebeurt niet altijd op eenzelfde manier. Van dossiervorming per ingehuurde 

kracht is geen sprake, terwijl dit wel een zware wegingsfactor is in de Kadernota.  

De gemeente is ondertussen bezig om de personeelsdossiers te digitaliseren en 

de opslag van alle documenten te centraliseren. Deze werkzaamheden hebben 

echter vertraging opgelopen, vanwege het feit dat de afdeling P&O veel wisselin-

gen in de leiding heeft gekend en volgens de geïnterviewden “anderhalf jaar lang 

stil heeft gelegen”. Nu is dat niet meer het geval en gaan de organisatorische 

vernieuwingen sneller. 

 

Wat waren de aard en omvang van de externe inhuur in de periode 2010-

2012? 

De omvang van de externe inhuur loopt over de jaren heen terug, conform het 

beleid van de gemeente. De totale kosten van externe inhuur zijn in 2012 ten 

opzichte van 2009 met 28,5% gedaald. Deze kosten drukken voor de helft op de 

vacaturepot. De afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen (RWO) is verantwoor-

delijk voor de helft van de externe inhuur. De afdelingen Facilitair Bedrijf (FB) en 

Concernstaf (CS) zijn daarnaast relatief grote inhuurders van externe krachten. 

Bij de laatste twee afdelingen betreft de inhuur vaak managers, terwijl het ac-

cent bij de inhuur door RWO meer bij de specialisten ligt.  
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In hoeverre was de externe inhuur door de gemeente Den Helder in de 

periode 2010-2012 doeltreffend? 

De inhuur van externen wordt door de gemeente Den Helder ingezet om een 

kwaliteitsimpuls te geven aan de organisatie, om (nieuwe) kennis in te brengen 

en tijdelijk de capaciteit aan te vullen. Ook wordt door externe inhuur geantici-

peerd op komende structurele veranderingen bij de gemeente. De managers zijn 

tevreden over de resultaten die zijn bereikt.  

Of de inhuur van externe krachten doeltreffend is geweest, hebben we op basis 

van dit onderzoek niet kunnen vaststellen. Hiervoor ontbreekt immers de bewijs-

voering. Daarnaast hebben we gezien dat de doelen niet SMART geformuleerd 

zijn en dat evaluatie een minder goed nageleefd ‘hoofdstuk’ bij de gemeente is.  

 

In hoeverre was de externe inhuur door de gemeente Den Helder in de 

periode 2010-2012 doelmatig? 

De gemeente houdt de kosten van externe inhuur goed in de hand; overschrij-

ding van budgetten lijkt verleden tijd te zijn geworden. De omvang van externe 

inhuur wordt teruggedrongen en steeds beter beheerst. Er worden altijd meerde-

re offertes aangevraagd en met elkaar vergeleken en alternatieven voor externe 

inhuur worden goed afgewogen.  

Over de doelmatigheid van de externe inhuur in de periode 2010-2012 kunnen 

we op basis van de onderzoeksresultaten geen uitspraak doen. 

 

In hoeverre was de externe inhuur door de gemeente Den Helder in de 

periode 2010-2012 transparant? 

De informatievoorziening over externe inhuur aan de Raad laat te wensen over 

volgens een meerderheid van de Raadsleden die aan dit onderzoek hebben mee-

gewerkt. Periodieke rapportages aan de Raad zoals bedoeld in de laatste proces-

stap van de Kadernota, vinden niet plaats. Vanuit dit gezichtspunt is de externe 

inhuur niet transparant. Als raadsleden meer willen weten over de externe inhuur 

en er navraag naar doen, dan krijgen zij die informatie overigens wel. Het ont-

breken van een gecentraliseerde (en digitale) opslag maakt het echter moeilijk 

om snel, volledig en voor de raad als geheel transparant te zijn. 

 

Toekomstgericht formatiebeleid 

De gemeente Den Helder heeft een plan van aanpak ontwikkeld voor strategische 

personeelsplanning. Hierin wordt rekening gehouden met de ambities van de 

gemeente, de veranderingen in de vaste formatie, de uitbreiding van het ge-

meentelijke takenpakket en de opgelegde taakstellingen. 

Het plan van aanpak is in uitvoering genomen, maar heeft ondertussen een ver-

traging van ruim anderhalf jaar opgelopen. De gemeente pakt niet door, terwijl 

het belang ervan wel wordt onderkend.  

De gemeente heeft op dit moment nog geen visie op de benodigde formatie en 

externe inhuur. Met de Strategische Personeelsplanning in wording moet de ge-

meente daarin voorzien.
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Bijlage 1 Normenkader 

Onderwerp Normen die tot een positief oordeel leiden 

 

Onderzoeksvraag Beoordeling 

Algemeen Er is een beleid ten aanzien van de inhuur van ex-

ternen in de gemeente Den Helder 

1: wat is het vigerende beleid? Ja. Kadernota Externe Inhuur 

2007 met de strekking “Geen ex-

terne inhuur, tenzij …”. 

 Het beleid van inhuur van externen is in regels, af-

spraken en procedures vastgelegd 

2: welke regels en (informele) 

afspraken gelden er? 

Ja. Kadernota Externe Inhuur 

2007 

 Er wordt toegezien op de naleving van het beleid, de 

regels en (informele) afspraken in de praktijk 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? 

Ja. De aanvraag van de afde-

lingsmanager, het advies van de 

Formatiebeheergroep en de be-

sluitvorming in de directie voor-

ziet in dit toezicht. 

 Het beleid van externe inhuur is actueel of wordt ge-

actualiseerd, dat wil zeggen: 

- het sluit aan op de gemeentelijke organisatievisie  

- het sluit aan op de huidige definities en indelingen 

van het A+O Gemeenten  

 

4: is het vigerende beleid up to 

date? (veranderingen geweest? 

Ja: De nieuwe procedure voorziet 

in de aansluiting bij A+O ge-

meenten. Den Helder heeft haar 

organisatievisie geactualiseerd 

(2012-2015) en werkt aan een 

strategische personeelsplanning.  

Nee: De verruimde definitie van 

externe inhuur is nog niet geac-

tualiseerd in de Kadernota 

Rechtmatig-

heid 

De geldende regels voor inhuur worden door de ge-

meente nageleefd. 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? 

Ja: De processtappen worden 

doorlopen en de Kadernota nage-

leefd zoals die bedoeld is.  

Nee: De dossiervorming vindt 

niet plaats zoals die in Kadernota 

bedoeld is. Evaluaties worden 

niet consequent uitgevoerd en 

vastgelegd. 

 Het mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit (1-1-

2011) van de gemeente wordt bij externe inhuur na-

geleefd 

Idem Ja. 

 Er vindt interne en externe controle plaats op de na-

leving van de regels die gelden voor externe inhuur.  

Idem  Ja: Intern. 

Ja: Extern. Alleen over het boek-

jaar 2009 heeft de accountant 

hierover gerapporteerd. 

 Naar aanleiding van eventuele geconstateerde te-

kortkomingen in de naleving van deze regels worden 

corrigerende maatregelen doorgevoerd. 

 

Idem Dit hebben we in dit onderzoek 

niet kunnen vaststellen. 

Doeltref-

fendheid 

De gemeente heeft heldere doelen ten aanzien van 

de inhuur van externen 

7: welke doelen heeft gemeente 

t.a.v. externe inhuur? 

Ja. Vervanging, overbrugging, 

projecten en bijzondere situaties  

Nee. de mate en het tempo waar-

in externe inhuur verminderd 

moet worden is niet vastgesteld.  

 Deze doelen zijn ook vastgelegd en binnen de orga-

nisatie bij iedereen bekend 

Idem Ja. 

 Er worden afspraken gemaakt met externe partijen 

over het resultaat dat gerealiseerd moet worden 

door middel van inhuur. 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 3) 

Ja. Via de offertes, (raam)-

contracten en op de werkvloer. 
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Onderwerp Normen die tot een positief oordeel leiden 

 

Onderzoeksvraag Beoordeling 

 Er wordt bewaakt of de externe inhuur een bijdrage 

levert aan het voorafgestelde doel 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 4) 

Ja. Via bilaterale gesprekken, 

evaluaties, tussentijds contact 

met ingehuurd bureau, via pro-

jectleiders en overdrachtsdos-

siers. 

 Er wordt tussentijds bijgestuurd indien dit niet het 

geval is  

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 4) 

Ja. Zie vorige opmerking. 

 Bij externe inhuur vindt toetsing aan de vier redenen 

voor externe inhuur plaats: vervanging, overbrug-

ging, projecten en bijzondere situaties  

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 1) 
Ja. De aanvraag- en besluitvor-

mingsprocedure borgen deze 

toetsing. 

 Er vindt achteraf een evaluatie plaats en de mate 

van doelbereiking wordt vastgelegd. Deze informatie 

wordt binnen de gemeente gedeeld. 

 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 5 en 6) 

Ja. Er worden exitgesprekken ge-

voerd. Of deze ook gedocumen-

teerd zijn, hebben we niet kun-

nen vaststellen.  

Nee. De mate van deling binnen 

de gemeenten is afdelingsafhan-

kelijk.  

Doelmatig-

heid 

De mogelijkheden om taken structureel te kunnen 

uitvoeren worden afgewogen tegen het alternatief 

van externe inhuur 

10: waren alternatieven voor 

externe inhuur mogelijk? 

11: Zo ja, welke en waarom is 

hier niet voor gekozen? 

Ja. 

 Er worden meerdere offertes aangevraagd  3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 2) 

Ja. 

 Er is aantoonbare aandacht voor de prijs-

kwaliteitverhouding 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 2) 

Ja. Dit blijkt uit de offertes ge-

combineerd met de bureauselec-

tie. 

 Er is helderheid over de wijze van bekostiging van de 

externe inhuur. 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 1 en 6) 

Ja. Dit wordt in de aanvraag aan-

gegeven. 

 De ingehuurde krachten leveren de afgesproken 

prestaties 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 3, 4 en 

5) 

Ja. De afdelingshoofden zijn te-

vreden over de bijdrage van de 

externe inhuur. Uit de over-

drachtsdossiers die ons aange-

reikt zijn, blijkt dit ook. 

 De vooraf ingeschatte termijn voor inhuur en de 

daadwerkelijke periode van inhuur, worden vergele-

ken en bewaakt 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 4) 

Dit hebben we niet op het indivi-

duele niveau kunnen vaststellen. 

 De feitelijke inhuur van externen wijkt niet in extre-

me mate (en om onverklaarbare redenen) af van de 

geraamde inhuur 

 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 1, 4 en 

6) 

Ja. Dit blijkt uit de begrotingen 

en realisaties. 

Benchmark De inhuur van externen wijkt niet in extreme mate 

en om onverklaarbare redenen af van de inhuur van 

externen bij vergelijkbare gemeenten  

12: hoe verhoudt inhuur in Den 

Helder zich tot vergelijkbare 

gemeenten? 

We hebben dit niet kunnen vast-

stellen; er zijn geen aanwijzingen 

voor extremiteiten in Den Helder.  

 De ontwikkeling van externe inhuur volgt de lijn die 

vanuit het LOGA is uitgezet - namelijk het terugdrin-

gen van externe inhuur - op een ‘gemiddeld’ tempo 

 

13: hoe verhoudt inhuur in Den 

Helder zich tot eerder onder-

zochte periode  

 

Ja. De externe inhuur toont een 

dalende lijn. 

Transparan-

tie 

De Raad heeft kaders gesteld voor de inhuur van ex-

ternen of er zijn afspraken gemaakt over de wijze 

waarop de Raad bij externe inhuur wordt betrokken  

14: is de externe inhuur trans-

parant? 
Ja. Kadernota Externe inhuur 

2007 
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Onderwerp Normen die tot een positief oordeel leiden 

 

Onderzoeksvraag Beoordeling 

 Bij de inhuur van externen worden de zes proces-

stappen van de Kadernota gevolgd 

14: is de externe inhuur trans-

parant? (worden processtappen 

nageleefd?) 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd?  

Ja. De processen van besluitvor-

ming, werving/selectie en op-

drachtverlening worden gevolgd.  

Nee. Evaluaties worden niet altijd 

gedaan en vastgelegd. De dos-

siervorming en registratie en 

verantwoording aan de Raad is 

niet op orde.  

 Dit blijkt uit een goede en volledige dossieropbouw  Idem Nee. Er zijn geen individuele dos-

siers direct beschikbaar.  

Ja, De documenten die in de dos-

siers hadden moeten zitten zijn 

wel aanwezig.  

 De dossiers bevatten: 

- het advies tot het besluit van inhuur 

- het profiel van de kandidaat en documentatie 

m.b.t. de werving en selectie 

- de contracten en (aanvullende) opdrachten  

- verslagen van voortgangsgesprekken en kennis-

overdracht naar vaste medewerkers 

- informatie over overdracht van kennis aan organi-

satie, overdrachtsdossier, evaluatie en verslag exit-

gesprek 

Idem De besluiten, offertes, opdrach-

ten, contracten en overdracht-

dossiers, die wij hebben kunnen 

inzien, zijn goed en volledig. De 

tussentijdse evaluaties zijn min-

der goed  en consequent vastge-

legd.  

 Er is een heldere registratie van het aantal, soort en 

de kosten van externen 

Idem Ja. Er is o.a. een vaste codering 

voor de soort inhuur (afgestemd 

op A+O Fonds Gemeenten. 

 Er is een heldere registratie van de reden, duur en 

het budget ten laste waarvan de kosten worden ge-

boekt 

Idem Ja. 

 De registratie wordt gebruikt voor periodieke rappor-

tages aan de Raad 

14: is inhuur externen transpa-

rant? (afleggen verantwoording  

aan raad) 

3: worden regels en afspraken 

nageleefd? (processtap 6) 

Nee. Over de uitvoering van de 

Kadernota wordt niet gerappor-

teerd aan de Raad. Er staat wei-

nig tot geen informatie over de 

externe inhuur in de begrotingen 

en jaarrekeningen.  

Ja. De raadsleden worden wel 

voorzien van informatie als zij 

daar expliciet om vragen.  

 De Raad heeft voldoende zicht op de omvang van de 

externe inhuur en de daarbij behorende kosten 

Idem Nee. Zie hierboven. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de infor-

matiebehoefte op dit punt bij de 

raadsleden zeer variabel is.  

 De Raad wordt tijdig geïnformeerd over de inhuur 

van externen 

Idem Ja. Bij inhuur in het kader van 

projecten. 

Strategisch 

personeels-

beleid 

De gemeente heeft een strategische visie op het 

formatiebeleid voor de toekomst (of heeft een visie 

in ontwikkeling)  

15: hoe ziet formatiebeleid er 

uit? 

Nee. De gemeente heeft wel een 

plan van aanpak ontwikkeld en in 

uitvoering genomen om tot een 

strategische visie te komen. 

 Deze visie is vastgelegd in beleid Idem N.v.t. De gemeente heeft een 

‘Organisatievisie 2012-2015’ en 

een ‘Plan van aanpak Strategi-

sche personeelsplanning’. 
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Onderwerp Normen die tot een positief oordeel leiden 

 

Onderzoeksvraag Beoordeling 

 In de strategische personeelsvisie is rekening ge-

houden met:  

- de nieuwe taken en taakstellingen die de gemeente 

van het Rijk krijgt of heeft gekregen 

- de toekomstige uitstroom van personeel (a.g.v. 

vergrijzing) 

- de toekomstige ambities van de gemeente (w.o. 

Stadshart, Willemsoord en Haven) 

Idem N.v.t. In het plan van aanpak 

wordt hier wel rekening mee ge-

houden (inventarisatie, mat-

ching) en uit de context van het 

plan blijkt de dynamiek (ontwik-

kelingen waarmee de gemeente 

te maken krijgt) 

 De uitvoering van de strategische personeelsvisie 

verloopt inhoudelijk volgens plan 

 N.v.t. Qua planning loopt de uit-

voering van het plan van aanpak 

ruim anderhalf jaar achter op 

schema  

 De uitvoering van de strategische personeelsvisie 

verloopt procesmatig volgens plan 

 

 N.v.t. Zie hierboven. 
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Bijlage 2 Overzicht gebruikte bronnen 

Document Afkomstig van Datum 

Resultaat opvolging aanbevelingen externe in-

huur (Inhuur Externen in de periode 2003 t/m 

2005) 

Gemeente 2007 

Inhuur externen in de periode 2003 t/m 

2005, Vooronderzoek, 22 februari 2007 

Gemeente februari 2007 

Kadernota externe inhuur 2007 Gemeente december 2007 

Beleids(kaders) inkoop en aanbesteding Ge-

meente Den Helder (update van document 

uit november 2006) 

Gemeente januari 2008 

Programmabegroting 2009 ‘Koersvast’ Gemeente november 2008 

Beleidsnota verbonden partijen  Gemeente 2009 

Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerk-

gelegenheid Noord-Holland Noord 

Samenwerkende 

partijen Noord-

Holland-Noord 

september 2009 

Programmabegroting 2010 ‘Koersvast’ Gemeente oktober 2009 

Gemeente Den Helder, Rapportage n.a.v. 

interim-controle 2009 

Ernst & Young november 2009 

Opdrachtbevestiging projectleider Actieplan 

Jeugdwerkloosheid 

Gemeente / Nau-

tus 

februari 2010 

Programmarekening 2009 Gemeente mei 2010 

Uitkomsten controle jaarrekening 2009 Ernst & Young mei 2010 

Programmabegroting 2011 ‘Zichtbaar an-

ders’ 

Gemeente september 2010 

Nota inkoopbeleid Gemeente Den Helder 

2010 

Gemeente september 2010 

Gemeente Den Helder, Rapportage n.a.v. 

interim-controle 2010 

Ernst & Young november 2010 

Directieadvies afdeling 

RWO/grondzaken/projecten; verzoek (ver-

lenging) externe inhuur 

Gemeente december 2010 

Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit 

per 1 jan 2011 

Gemeente januari 2011 

Programmarekening 2010 Gemeente mei 2011 

Uitkomsten controle jaarrekening 2010 Ernst & Young mei 2011 

Evaluatie proces jaarrekening 2010 Gemeen-

te Den Helder 

BMC, C.M.J. 

Veerman 

juni 2011 

Directieadvies plan van aanpak Strategische 

personeelsplanning 

Gemeente juni 2011 

Overdracht AJW Overdrachtsdossier van de uit-

voering van het Actieplan Jeugdwerkgelegen-

heid in de Kop van Noord-Holland 

Gemeente / Nau-

tus 

juni 2011 
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Document Afkomstig van Datum 

Mandaat-, Machtigings- en Volmachtbesluit (per 

1 januari 2011) 

Gemeente juni 2011 

Plan van aanpak Strategische personeels-

planning 

Gemeente juni 2011 

Programmabegroting 2012, meerjarenraming 

2013 - 2015 

Gemeente september 2011 

Directieberaad Stand van zaken Strategische 

personeelsplanning 

Gemeente oktober 2011 

Raamovereenkomst Gemeente Den Helder Ar-

rendum 

Arrendum Deta-

chering 

oktober 2011 

Memo: Stand van zaken strategische perso-

neelsplanning 

Gemeente oktober 2011 

Gemeente Den Helder, Rapportage n.a.v. 

interim-controle 2011 

Ernst & Young november 2011 

Offerte Solviteers analyse debiteurenadmi-

nistratie 

Solviteers december 2011 

Organisatiebesluit Den Helder 2012 Gemeente 2012 

Organisatiebesluit Den Helder 2012 (Verorde-

ningenverzameling nr. 092) 

Gemeente januari 2012 

Organisatievisie 2012-2015 ‘Wij maken het 

mogelijk’ 

Gemeente maart 2012 

Opdrachtbevestiging behorende bij project 

'Ondersteuning IAU.' 

Gemeente / Nau-

tus 

maart 2012 

Rapportage analyse debiteurenadministratie 

Gemeente Den Helder 

Solviteers april 2012 

Monitor Gemeenten 2011. Personeel in Perspec-

tief. 

Stichting A+O 

fonds Gemeenten, 

Den Haag 

mei 2012 

Verslag van bevindingen controle jaarrekening 

2011 

Ernst & Young mei 2012 

Programmarekening 2011 Gemeente juni 2012 

Directieadvies afdeling 

RWO/ingenieursbureau; verzoek (verlen-

ging) externe inhuur 

Gemeente juli 2012 

Memo inhuur externen tbv MO Gemeente juli 2012 

20120712 Aanvraag IAU Den Helder Gemeente / Nau-

tus 

juli 2012 

Procedureregeling externe inhuur (concept)  Gemeente augustus 2012 

Externe inhuur personeel, versie 0.4 Gemeente oktober 2012 

Gemeente Den Helder, Rapportage n.a.v. 

interim-controle 2012 

Ernst & Young november 2012 

Kopie van samenvatting 2009-2012 tbv reken-

kamer.xls (Excel-bestand) 

Gemeente december 2012 

Uitleg m.b.t. Begrotingen opgesteld t.b.v. dit 

onderzoek 

Gemeente januari 2013 

Wijziging registratie Externe inhuur Gemeente januari 2013 
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Document Afkomstig van Datum 

Intern controleplan behorende bij procedure Ex-

terne Inhuur personeel 

Gemeente januari 2013 

Overdrachtsdocument Patrick de Wolf Gemeente februari 2013 

Adviseur transitie sociaal domein (offerte BMC 

+ CV + Bijlagen) 

BMC februari 2013 

Aanbieding Berenschot Adviseur/Projectleider 3 

Decentralisaties (+ CV’s) 

Berenschot februari 2013 

Offerte ‘adviseur transities sociaal domein’ RadarGroep februari 2013 

Begroting inhuur 2012.xlsx (Excel-bestand) Gemeente maart 2013 

Inhuur 14-3-2013.xlsx (Excel-bestand) Gemeente maart 2013 
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Bijlage 3 Overzicht gesprekspartners 

Interviews 

Geïnterviewde Functie Datum 

Suzanne den Dulk-Winder (Trots) Wethouder Financiën 30-01-2013 

Jaap Diepeveen Gemeentesecretaris  30-01-2013 

Nicole van der Steen Teamleider P&O 30-01-2013 

Henny Kaag-Van der Boon Afdelingsmanager RWO 26-02-2013 

Gaatse de Vries Afdelingsmanager PBZ 26-02-2013 

Bert Schuthof Afdelingsmanager FB 11-03-2013 

Pieter Jan Gutter Afdelingsmanager Concern-

staf / concerncontroller 

11-03-2013 

 

Kort gesprek ter verificatie van enkele feiten: 

 

Nicole van der Steen Teamleider P&O 11-03-2013 

Karin Bisschops-Lemmers 

 

Medewerker formatiebeheer 

team P&O Concernstaf 

02-04-2013 

 

Groepsdiscussie 

Op 2 april 2013 is een groepsdiscussie gehouden met leden van de gemeente-

raad en een commissielid van Den Helder. Hierbij waren tevens twee leden en de 

secretaris van de Rekenkamercommissie aanwezig (Gerard Braas, Rutger Moree 

en Mark Versteeg). 

 

Aanwezig waren de raadsleden:  

 Paul Koopman (Stadspartij) 

 Aukelien Jellema (PvdA) 

 Bernard Fritzsche (VVD) 

 Hans Baanstra (D66) 

 Martien Bakker (CDA) 

 Nel Dol (GroenLinks) 

 Tjitske Biersteker (ChristenUnie) 

 Dirk Pastoor (Vrije Socialisten) 

 Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) 
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