
      

Bundel - Algemeen Bestuur  OD IJSSELLAND van 16 februari 2023

 

 

 

 

1 14:30 - Opening en vaststellen agenda
2 14:35 - Mededelingen
3 14:40 - Ingekomen stukken (ter informatie)

WSGO Ledenbrief en bijbehorende publicatie ('Stip op de horizon') over een arbeidsvoorwaardelijke koers
voor de lange termijn (ter informatie);
Mededeling van het Ministerie van BZK dat de begroting 2023 geen nadere analyse behoeft en daarom voor
2023 kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm (ter informatie).

20230119 WSGO Ledenbrief publicatie Stip op de horizon.pdf

20230119 WSGO publicatie Stip op de horizon.pdf

FW Toezichtregime 2023 ODIJ.mht

4 14:45 - Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming)
Voorgesteld wordt het verslag van de AB-vergadering van 15 december 2022, waarin alle besluiten staan
vermeld, vast te stellen.

20221222_concept_verslag_Algemeen_Bestuur_OD_IJsselland_15_december_2022.pdf

5 14:50 - Kadernota 2024 (ter besluitvorming)
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Financiële Verordening Omgevingsdienst
IJsselland wordt u geacht een Kadernota 2024 ter informatie aan de raden en de Staten te sturen. De
gedachte hierachter is dat raden en Staten zich met behulp van de kadernota beter kunnen voorbereiden op
het beoordelen van de ontwerpbegroting 2024, die medio april voor een zienswijze aan hen zal worden
voorgelegd.
Voorgesteld wordt:
De Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen.
De Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJsselland ter informatie aan de raden en de Staten te sturen.
.

20230216 AB adviesnota Kadernota 2024.docx

20230216 OD IJsselland Kadernota 2024.pdf

20230216 Aanbiedingsbrief Kadernota 2024.docx

6 15:05 - Stikstofproblematiek in Overijssel (ter informatie)
Verschillende AB-leden hebben de wens te kennen gegeven om bijgepraat te worden over de
stikstofproblematiek in Overijssel en het beleid van de provincie op dit thema. Het DB heeft de organisatie
daarom gevraagd om samen met de provincie een presentatie te verzorgen voor het AB over het
stikstofbeleid in Overijssel.

7 15:25 - Evaluatie GR: gesprek met de externe partij die de evaluatie uitvoert om bestuurlijke wensen te
inventariseren (opiniërend)
Op 6 oktober 2022 heeft het AB besloten de evaluatie van de 'Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJsselland' (hierna: de GR) in gang te zetten. Een evaluatie van de documenten waarin de
governance van de omgevingsdienst staat verwoord. Kort samengevat is het doel van de evaluatie om de
documenten in overeenstemming te brengen met de (gewenste) uitvoeringspraktijk en met de eisen die de
wetgever aan de documenten stelt. Één van de onderdelen van de evaluatie is een gesprek tussen het AB
en de externe partij (vertegenwoordigd door Rob de Greef en Maartje de Rond) die de GR evalueert. Doel
van dit gesprek is het ophalen van bestuurlijke wensen, ervaringen en gedachtes over de governance van de
OD. De opbrengst zal worden betrokken bij de tekstvoorstellen die later dit jaar ter besluitvorming aan het
AB zullen worden voorgelegd. Tijdens het gesprek zal ook aandacht besteed worden aan de implementatie
van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Er heeft overigens reeds een gesprek
plaatsgevonden met de ambtelijke vertegenwoordigers van onze deelnemers (het AAO) en zij hebben tot
eind februari de gelegenheid om hun input te leveren.

8 16:10 - Rondvraag en sluiting



3 Ingekomen stukken (ter informatie)
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Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 87 00 | info@wsgo.nl 

 

 

Geacht bestuur, 

 

In de plannen voor 2023 staat dat de WSGO samen met de VNG de uitkomsten van het visietraject 

van de lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers gaat uitwerken. 

 

De WSGO en de VNG vinden het van belang dat in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de 

gemeentelijke sector een consistente lijn zit. Daarom heeft het “oude” CvA samen met het “oude” 

WSGO-bestuur gewerkt aan een arbeidsvoorwaardelijke koers voor de lange termijn. 

 

Bijgaand treft u de publicatie “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s” aan. Deze publicatie is 

tot stand gekomen als één van de prioriteiten uit het CvA meerjarenbeleidsplan “Trots” 2019-2022. 

Het geeft richtinggevende uitgangspunten voor een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor 

de Cao SGO en de Cao Gemeenten. 

 

Samen met de leden is van eind 2021 tot de zomer van 2022 hieraan gewerkt. In diverse digitale 

bijeenkomsten en sessies is gesproken over welke publieke waarden gemeentelijke werkgevers 

bindt en welke richting we als gemeentesector op kunnen gaan op een aantal 

arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.  

 

Deze publicatie geeft een richting voor een arbeidsvoorwaardelijke koers die moet worden 

uitgewerkt, passend bij de publieke waarden. Het nieuwe WSGO-bestuur en het nieuwe College 

voor Arbeidszaken gaan daarmee aan de slag in de beleidsperiode 2023-2026.  
  

Aan het bestuur van de leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenbrief WSGO 

  Datum 

8 december 2022 

Ons kenmerk 

WSGO/Lbr 22/015 

Uw kenmerk 

- 

Telefoon 

070 - 373 87 00 

Bijlage(n) 

Publicatie “STIP” 

  

   

Onderwerp 

Publicatie “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s” 

 

  

 



 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

2/2 

Vragen?  

Meer informatie over de rol van het College en de WSGO in de arbeidsvoorwaardenvorming in de 

gemeentelijke sector vindt u in de video op de "Over ons"  pagina. Voor andere informatie kunt u 

terecht op www.wsgo.nl en bij vragen kunt u contact opnemen met de WSGO via 070 – 373 87 00. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 
 
Janine Jongepier  

Secretaris WSGO 
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Arbeidsvoorwaardelijke koers voor de lange termijn
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Voor u ligt “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s” met als ondertitel “Arbeidsvoorwaardelijke 
koers voor de lange termijn”. Deze “STIP” is tot stand gekomen als één van de prioriteiten uit het  
College voor Arbeidszaken meerjarenbeleidsplan “Trots” 2019-2022 en de tussenevaluatie daarvan  
begin 2021.

Het project om samen met de leden van de VNG en de WSGO op zoek te gaan naar een arbeids-
voorwaardelijke koers voor de lange termijn had twee doelen:

•    komen tot een set publieke waarden van gemeentelijk werkgeverschap. Dat maakt helder  
waar gemeentelijke werkgevers voor staan, hoe wij ons onderscheiden van andere werkgevers.  
Gedeelde waarden werken verbindend ondanks de diversiteit in de sector. En tot slot: waarden  
vormen de grondslag voor keuzes in arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen en vraagstukken;

•  komen met een inhoudelijke koers op een achttal arbeidsvoorwaardelijke thema’s voor de  
toekomstige arbeidsvoorwaardennota’s van de VNG en de WSGO.

De publieke waarden moeten samen met de inhoudelijke koers zorgen voor een consistente lijn  
in de toekomstige arbeidsvoorwaardennota’s van de VNG en de WSGO. Daarmee dragen ze bij  
aan meer onderlinge samenhang tussen arbeidsvoorwaarden en aan de gemeentelijke strategie.  
Ook dragen ze bij aan de (lokale) gemeentelijke positionering op de arbeidsmarkt.

Deze publicatie is geen eindpunt. Ze geeft richtinggevende uitgangspunten voor een arbeids-
voorwaardelijke koers die moeten worden uitgewerkt. Om zorg te dragen voor moderne  
arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector, passend bij de werknemers, de doelstelling  
van gemeentelijke organisaties en de publieke waarden.

Voor de uitwerking daarvan staan het College voor Arbeidszaken en het WSGO-bestuur aan de lat  
in de beleidsperiode 2023-2026. Daarbij houden we vast aan de gehanteerde methode bij dit project:  
we doen het samen met de leden.  
 
Namens het College voor Arbeidszaken en het WSGO-bestuur, 
 
 
 
Ton Heerts 
Voorzitter

Voorwoord

Vereniging van Nederlandse Gemeenten4.





Het College voor Arbeidszaken van de VNG (verder CvA) en het bestuur van de WSGO (verder WSGO) 
werken met meerjarige beleidsplannen voor de arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector.  
De afgelopen jaren heeft de overgang van een publiekrechtelijk stelsel naar een privaatrechtelijk  
stelsel en de gevolgen daarvan (normalisering als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie  
ambtenaren met ingang van 2020) centraal gestaan.

Het CvA en de WSGO willen nu een “stip op de horizon” zetten: een arbeidsvoorwaardelijke koers voor 
de gemeentelijke cao’s voor de lange termijn. Eind 2021 is daartoe reeds gewerkt aan het formuleren van 
‘gedeelde waarden voor gemeentelijk werkgeverschap’. Deze zijn in januari 2022, in afwachting van de 
uitkomsten van gesprekken met HR-medewerkers en gemeentesecretarissen, ‘in concept’ vastgesteld.

Met HR-medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties1 is in maart en april van 2022,  
onder begeleiding van AWVN, in 15 online bijeenkomsten gewerkt aan een lange termijn koers op  
8 arbeidsvoorwaardelijke thema’s. 

Op basis van de koers op deze afzonderlijke thema’s is een overkoepelend arbeidsvoorwaardelijk kader 
geformuleerd, alsmede een profiel van de gemeentelijke werkgever en medewerker van de toekomst.  
De uitkomsten zijn medio mei 2022 getoetst in een grote online bijeenkomst met de HR medewerkers  
uit de eerdere bijeenkomsten.

Eind mei 2022 is vervolgens in een online bijeenkomst met een aantal gemeentesecretarissen gesproken 
over hun visie op de toekomst van werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden. Daarbij is ook getoetst hoe 
het HR-perspectief zich verhoudt tot deze visie. In deze bijeenkomst is ook aandacht besteed aan de 
‘match’ met de gedeelde waarden voor gemeentelijk werkgeverschap. 

Deze visie notitie bevat het gecomprimeerde totaalbeeld van de opbrengst van dit gehele traject.  
De notitie start in hoofdstuk 1 met de rode draad uit de HR bijeenkomsten: de stip op de horizon voor 
het arbeidsvoorwaardelijk kader en het profiel van de gemeentelijke werkgever en medewerker van  
de toekomst. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de relatie gelegd tussen de rode draad en de ‘gedeelde  
waarden’. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de koers op de 8 afzonderlijke arbeidsvoorwaardelijke thema’s 
uitgewerkt. 

1  In deze notitie gebruiken we zoveel mogelijk het begrip ‘gemeentelijke organisaties’.  
Daarmee bedoelen we zowel de gemeenten (VNG-leden) als de gemeentelijke organisaties (WSGO-leden).

Inleiding

Vereniging van Nederlandse Gemeenten6.



1.1  ARBEIDSVOORWAARDELIJK KADER:  
RICHTINGGEVENDE UITGANGSPUNTEN

In de online bijeenkomsten met HR-medewerkers zijn 8 afzonderlijke thema’s besproken.   
 

 

 
Op basis van de opbrengst voor alle thema’s2 is een rode draad geformuleerd die leidt tot 6 richting-
gevende uitgangspunten voor de arbeidsvoorwaardelijke koers voor de gemeentelijke sector voor de 
lange termijn.

•   Als publieke gemeentelijke werkgever gaan we bewust om met de (mix van)  
beschikbare middelen  
Publiek werkgeverschap brengt de verantwoordelijkheid mee om bewust om te gaan met de mix  
van beschikbare middelen. Die mix moet, in het belang van de kwaliteit van dienstverlening aan  
burgers, zo effectief mogelijk zijn op een (blijvend) krappe arbeidsmarkt. Concreet zou minder geld 
moeten gaan naar de -nu nog zeer ruime- vangnetten voor sociale zekerheid en meer naar regelingen 
en beloningsvormen die stimulerend en activerend zijn en die door medewerkers ‘in het nu’ worden  
gewaardeerd. Tegelijkertijd gaat het ook over een faire balans in de arbeidsvoorwaarden voor -en  
dus de waardering van- verschillende groepen: denk aan de balans tussen de medewerkers in  
uitvoerend werk (zoals onderhoud en handhaving) en de beleidsmakers.

2 De afzonderlijke opbrengst per thema is weergegeven in hoofdstuk 3 

1.  Rode draad:  
arbeidsvoorwaardelijk  
kader, werkgeversprofiel, 
medewerkersprofiel
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•    We bieden een pakket van marktconforme, 
concurrerende arbeidsvoorwaarden 
Zowel qua niveau als qua samenstelling  
dient het pakket aan arbeidsvoorwaarden  
dat de gemeentelijke sector biedt, voldoende 
competitief te zijn op de arbeidsmarkt. Voor 
alle niveaus. Uiteraard passend bij publiek 
werkgeverschap en dus aansluitend bij ‘de 
lange lijn’: duurzame en bestendige trends. 
Dat betekent dat er met enige regelmaat een 
benchmark wordt gedaan ten aanzien van de 
positie op de arbeidsmarkt. Te vaak wordt  
hierbij vooral naar de beloning in enge zin  
gekeken, maar het gaat om het volledige  
pakket: beloning, flexibiliteit in tijd, auto -
nomie, ontwikkelings mogelijkheden etc.

•   We hebben één gezicht in de markt  
en vermijden onderlinge concurrentie 
Gemeentelijke organisaties kunnen zich -ook 
gezamenlijk als sector- goed profileren met 
‘publiek werkgeverschap’: betekenisgeving  
is inherent aan het werk voor burgers en is 
steeds meer een onderscheidende factor op  
de arbeidsmarkt. Onderlinge concurrentie is 
niet volledig uit te sluiten omdat mensen nu 
eenmaal steeds mobieler zijn op de arbeids-
markt. Het verschil in beloningsniveau tussen 
grote en kleine gemeentelijke organisaties zit 
daarbij wel steeds meer in de weg en verdient 
heroverweging. Naar de toekomst toe kan de 
positie op de arbeidsmarkt van afzonderlijke 
gemeentelijke organisaties juist worden  
versterkt door gerichte regionale samen-
werking, bijvoorbeeld op het terrein van  
ont wikkeling en duurzame inzetbaarheid.  
Zo kunnen gemeentelijke organisaties samen 
langs de weg van roulatie meer mogelijkheden 
bieden aan jongeren.

•    We hanteren landelijke kaders waar  
mogelijk, bieden ruimte voor maatwerk  
waar nodig 
Gemeentelijke werkgevers hechten belang  
aan een cao die heldere kaders geeft en  
waarin zoveel mogelijk arbeidsvoorwaarden  
op een goede manier zijn vastgelegd: als  
zaken voor de hele gemeentelijke sector in  
één keer kunnen worden geregeld, verdient 
dat uit oogpunt van efficiency en effectiviteit 
de voorkeur. Tegelijkertijd moet er ook ruimte 
blijven voor maatwerk per gemeentelijke  
werkgever op terreinen waar dat echt nodig  
is; denk aan regionale verschillen op een  
terrein als (openbaar) vervoer. Over dat  
maatwerk wordt bij voorkeur overlegd met  
een professionele en representatieve OR.

•    We bieden -binnen heldere kaders-  
keuzemogelijkheden aan onze medewerkers 
De diversiteit in het personeelsbestand  
wordt steeds groter: soms tot wel 5 gene-
raties die met elkaar samenwerken, mensen 
in verschillende levensfasen, in verschillende 
gezinssamenstellingen, een grote diversiteit 
aan achtergronden in termen van cultuur en 
geloofsovertuiging. Die diversiteit aan  
mensen en wensen vraagt om het bieden  
van betekenis  volle keuzemogelijkheden,  
binnen heldere kaders.

•    Onze arbeidsvoorwaarden dragen bij aan 
ontwikkeling, vitaliteit, diversiteit en inclusie 
In een wereld die steeds complexer wordt en 
waarin het tempo van verandering alsmaar lijkt 
toe te nemen, is het van groot belang dat de 
gemeentelijke werkgevers proactief omgaan 
met de ontwikkeling en vitaliteit van hun mede-
werkers. De arbeidsvoorwaarden moeten  
daaraan bijdragen door medewerkers te  
voorzien van de benodigde middelen; met 
gerichte aandacht voor oudere medewerkers 
in zware beroepen. De toenemende diversiteit 
van de samenleving vraagt ook om arbeids-
voorwaarden die daarop inspelen en inclusief 
zijn - bijvoorbeeld door aandacht te hebben 
voor andere samenlevingsvormen en voor  
verlofmogelijkheden voor andere dan de  
christelijke feestdagen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten8.



1.2  PROFIEL: WERKGEVER  
VAN DE TOEKOMST

In de online bijeenkomsten is als vanzelf, impliciet 
en expliciet, ook het profiel van de gemeentelijke 
werkgever van de toekomst aan de orde gekomen. 
Arbeidsvoorwaarden zijn immers geen ‘wandelend 
eiland’, zij moeten ondersteunend zijn aan en in 
het verlengde liggen van werkgeverschap. Net  
zoals werkgeverschap ondersteunend moet zijn 
aan de organisatiedoelstellingen van de gemeen-
telijke organisaties en hun publieke taken.

Op basis van de opbrengst voor alle thema’s is een 
rode draad geformuleerd die leidt tot 6 richting-
gevende uitgangspunten voor het profiel van de 
gemeentelijke werkgever van de toekomst.

•   Vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid 
zijn onze leidende principes 
Medewerkers komen (samen) tot de beste 
resultaten voor burgers als zij eigenaarschap 
ervaren en binnen heldere kaders autonoom 
kunnen handelen.  Dat betekent dat het geven 
van vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid 
leidend moet zijn voor de werkgever van de 
toekomst. In essentie moet de vernieuwing  
‘uit ons zelf’ komen en is de cao daarin  
ondersteunend.

•   We betrekken onze medewerkers zoveel 
mogelijk proactief bij veranderingen 
Medewerkers die betrokken worden bij 
veranderings processen en bij besluitvorming, 
voelen zich serieus genomen. Ook als het  
besluit niet 100% overeenstemt met hun  
individuele wensen. Investeren in directe  
participatie draagt bij aan het commitment -en 
het behoud- van medewerkers. Directe partici-
patie van medewerkers over bepaalde onder-
werpen kan ook voorafgaan aan en de basis 
zijn voor het overleg met de ondernemings-
raad; zie hoofdstuk 3 met betrekking tot het 
thema medezeggenschap.

•   Onze leidinggevenden zijn in dialoog  
met medewerkers en durven onderscheid  
te maken 
Van onze leidinggevenden verwachten we een 
gezonde dosis lef. Aan de ene kant het lef om 
als het ware tijdelijk uit de hiërarchische posi-
tie te stappen, dus naast de medewerker(s) te 
gaan staan, en in gelijkwaardigheid de dialoog 
met hen aan te gaan. Aan de andere kant het 
lef om onderscheid te maken tussen mede-
werkers als het gaat om hun ontwikkeling en 
prestaties en dat zo nodig ook tot uitdrukking 
te brengen in arbeidsvoorwaarden.

 
•   We investeren continu in vakmanschap,  

ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid 
Vakmanschap is de basis voor goede dienst-
verlening. In een wereld die steeds sneller  
verandert, is ontwikkeling cruciaal om bij te 
blijven en verder te komen. Het werken aan 
duurzame inzetbaarheid tot slot maakt mede-
werkers minder afhankelijk van hun huidige 
vakgebied en daarmee worden ze weerbaarder  
op de arbeidsmarkt. We investeren daarom 
continu in alle drie.

•   Onze leidinggevenden sturen op resultaat  
en bijdrage, zij coachen op het hoe  
Van onze medewerkers verwachten we dat  
zij werken aan zichtbare resultaten voor  
burgers, aan een maatschappelijke bijdrage. 
Leidinggevenden die uitgaan van vertrouwen 
en verantwoordelijkheid sturen op die resul-
taten, zij sturen niet op hoe of wanneer mede-
werkers hun werk doen. Zij vertrouwen op de 
professionaliteit van de medewerker.

•   We hebben aandacht voor vitaliteit en  
de balans werk/privé in alle levensfasen 
Medewerkers verschillen in heel veel opzichten: 
gezinssituatie, levensfase, zorg voor anderen,  
een wel of niet fysiek zware baan, etc. Vitaal 
je werk kunnen doen én in een goede balans 
je leven leiden, is wel te onderscheiden maar 
niet te scheiden. Als werkgever hebben we dus 
altijd aandacht voor vitaliteit, voor de balans 
tussen belasting en belastbaarheid, voor de 
balans werk/privé.
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1.3  PROFIEL: MEDEWERKER  
VAN DE TOEKOMST

In de online bijeenkomsten is als vanzelf,  
impliciet en expliciet, ook het profiel van de  
gemeentelijke medewerker van de toekomst  
aan de orde gekomen. Immers: de medewerkers 
samen maken de organisatie, zijn de organisatie. 
Op basis van de opbrengst voor alle thema’s is  
een rode draad gefor muleerd die leidt tot 6 
richting gevende uitgangspunten voor het profiel 
van de gemeentelijke medewerker van de  
toekomst.

•   Is verantwoordelijk en betrokken 
De medewerker van de toekomst is verant-
woordelijk, is zich bewust van zijn/haar plek in 
de keten van dienstverlening en kan daarop 
worden aangesproken. Dat vraagt dus om  
betrokken medewerkers, die zich verbonden 
voelen met de organisatie en de burgers3  
waar zij uiteindelijk voor werken.

•   Toont persoonlijk leiderschap  
Om betrokkenheid concreet te maken en 
verantwoordelijkheid te nemen, is persoonlijk 
leiderschap belangrijk. Dat is wat we zoveel 
mogelijk vragen van onze medewerkers.  
Maar we zijn ons er ook bewust van dat niet 
iedereen hetzelfde is en dat persoonlijk leider-
schap zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend 
of ‘weggelegd’ is. Dus is het aan de leiding-
gevenden om hier met zorg mee om te gaan.

•   Handelt proactief en resultaatgericht 
Van onze medewerkers verwachten we dat zij 
niet afwachten tot problemen zich voordoen, 
maar vooruitdenken en proactief handelen.  
Altijd met de houding om te werken aan tast-
bare resultaten in het belang van de burgers.

•   Neemt regie op eigen vakmanschap  
en professionele ontwikkeling 
Als werkgever zijn we gericht op vakmanschap 
en ontwikkeling en bieden we daarvoor de 
mogelijkheden. Binnen die kaders verwachten 
we van medewerkers dat zij zoveel als mogelijk 
zelf de regie hierop nemen. In het besef dat 
dit staat of valt met autonomie en regie in het 
werk zelf: als medewerkers in hun dagelijks 
werk niet autonoom (kunnen) zijn, is de kans 
klein dat zij wel zelf regie nemen op hun  
vakmanschap en ontwikkeling.

3  Het begrip ‘burgers’ is bedoeld in brede zin: dus ook de burger in de rol van ondernemer, instelling,  
(toekomstig) inwoner etc.

 
 
 
•   Werkt continu aan de eigen vitaliteit  

en duurzame inzetbaarheid 
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn 
speerpunten in werkgeverschap. Ook hiervoor 
bieden we de middelen en mogelijkheden en 
verwachten we van medewerkers dat zij zoveel 
als mogelijk zelf hier aan werken. Met ook hier 
de kanttekening dat dit niet voor iedere mede-
werker vanzelfsprekend is.

•   Heeft collega’s die in alle opzichten  
divers zijn 
Het is uitdrukkelijk de ambitie dat het 
personeels bestand van de gemeentelijke  
werkgevers vanuit alle invalshoeken divers is 
en dus een goede afspiegeling is van de maat-
schappij. Dat vraagt een adequaat beleid van 
de werkgever waarin ruimte is voor iedereen 
ongeacht afkomst, overtuiging, identiteit,  
geaardheid én een werkklimaat dat al die  
medewerkers samen vorm geven.
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2.1 MERKTYPERINGEN

Ten behoeve van de versterking van de positioring op de arbeidsmarkt, hebben CvA en WSGO het  
initiatief genomen om te werken aan een set van gedeelde waarden voor gemeentelijk werkgeverschap. 
Het doel is om langs deze weg helder te maken waar de gemeentelijke publieke werkgevers voor staan: 
wat onderscheidt hen op het niveau van waarden van andere werkgevers?

In december 2021 is hiertoe een gezamenlijke denksessie met CvA en WSGO georganiseerd,  
onder begeleiding van Bureau Brandgiving. Voor die sessie is gebruik gemaakt van 12 merk typeringen 
(zie bovenste afbeelding rechts). Zie ook het boek Merkcultuur, Kersbergen, Mensink & Rodenburg.

 
2.2 WAARDEN

Onder elke merktypering hangen vervolgens waarden. Uit de waarden hiernaast is op basis van vragen  
en enquêtes in de denksessie een selectie gemaakt.

De volgende ‘gedeelde waarden’ zijn in concept vastgesteld: 

 •  Ambitie 
 •  Groei 
 •  Behulpzaam 
 •  Verantwoordelijk 
 •  Vakmanschap 
 •  Moed

Deze 6 waarden zijn in het model gepositioneerd als datgene wat we van medewerkers verwachten.

2.  Gedeelde waarden  
voor gemeentelijk 
werkgeverschap
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2.3 WERKGEVERSCHAP EN MEDEWERKERSCHAP

Vervolgens is een vertaalslag gemaakt naar gemeentelijk, publiek werkgeverschap. Als dit de waarden  
zijn waar we op koersen, wat past daar dan bij? Wat hebben we dan te bieden, met welke propositie 
onderscheiden we ons dan -in onze rol van werkgever- als gemeentelijke organisatie die tastbare dingen 
doet en realiseert voor haar burgers? De 6 gedeelde waarden zoals hiervoor aangegeven, positioneren 
we dan als: ‘wat vragen we dan terug van medewerkers?’

Wat hebben we te bieden als werkgever? Wat vragen we terug van medewerkers?

samen aan de slag, uitgedaagd worden ambitie, groei

dichtbij mensen behulpzaam, verantwoordelijk

zichtbare resultaten vakmanschap, moed

En daaraan is  nog toegevoegd: hoe werkt dit in de praktijk? In de samenhang ziet dat er als volgt uit,  
zie de plaat hieronder.
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2.4 TOETS VAN DE WAARDEN AAN HET HR-PERSPECTIEF

De in concept vastgestelde gedeelde waarden zijn bewust niet gedeeld in de HR-bijeenkomsten,  
omdat ze nog geen ‘status’ hebben en omdat in die bijeenkomsten de focus lag op de arbeids-
voorwaardelijke thema’s.

Zoals in hoofdstuk 1. aangegeven, zijn op basis van de opbrengst van de HR-bijeenkomsten profielen 
voor de werkgever en de medewerker van de toekomst beschreven. Omdat de gedeelde waarden in  
de HR-bijeenkomsten niet aan de orde zijn geweest, is er dus ook niet (onbewust) ‘toe geredeneerd’  
naar de gedeelde waarden. Dat maakt het mogelijk het HR-perspectief op de profielen voor de werk-
gever en de medewerker van de toekomst op een zuivere, onbevooroordeelde manier te gebruiken  
als toetsingskader voor de gedeelde waarden.Hieronder visualiseren we die toets met behulp van de 
power-point slides die zijn gemaakt voor het profiel van de werkgever en de medewerker. We hebben 
daarbij gekeken of de woorden en beelden uit de HR-bijeenkomsten, matchen met de opbrengst van  
de denksessie van CvA en WSGO.

2.5 CONCLUSIE

De conclusie is dat de gedeelde waarden uit de denksessie met het CvA en de WSGO goed matchen 
met het HR-perspectief op het profiel van werkgever en medewerker uit de HR-bijeenkomsten. 

Dat is ook onderschreven door de gemeentesecretarissen waarmee is gesproken. Daarbij is wel  
aangegeven dat het uitdagend is de gedeelde waarden op collectief niveau, dat wil zeggen voor  
de gehele gemeentelijke sector, te voorzien van eenduidige ‘zeggingskracht’. De gemeentelijke  
sector is immers een zeer grote sector met veel lokale diversiteit en een enorme diversiteit aan  
activiteiten en beleidsterreinen ; dat is tegelijk ook de kracht van de sector. Op lokaal niveau wordt  
‘de identiteit’ van de organisatie veel concreter en is het ook mogelijk om ‘waarden’ in gesprek met  
de eigen mede werkers van duiding te voorzien. Vanuit dat perspectief zou deze collectieve set van  
gedeelde waarden ook goed kunnen dienen als een gespreksleidraad op lokaal niveau.
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In de HR-bijeenkomsten is per thema gesproken 
over ‘de stip op de horizon’: waar moet het heen, 
in welke richting moeten we op de lange termijn 
bewegen? Vaak is dat makkelijker gezegd dan 
gedaan. Immers: ‘Tussen droom en daad staan 
wetten in de weg, en praktische bezwaren’4.  
Daarom is per thema ook stilgestaan bij de vraag 
wat er dan nodig is om daar te komen: waaraan 
moeten we dan werken? Hieronder volgen we  
per thema deze tweedeling.

3.1 MEDEZEGGENSCHAP

•   Stip op de horizon 
In de visie op medezeggenschap staat  
een heldere verdeling van rollen en verant-
woordelijk  heden tussen vakbonden en  
ondernemingsraad (verder: OR) voorop.  
Dat zou er als volgt uit moeten zien. De vak-
bonden hebben primair een rol op landelijk/
sectoraal niveau: met hen wordt de cao  
overeengekomen en in die cao wordt zoveel 
mogelijk centraal geregeld om onderlinge  
concurrentie op arbeids voorwaarden te mini-
maliseren. De cao zou in de toekomst geen  
opsomming moeten bevatten van onder-
werpen voor lokaal overleg met vakbonden. 
 
Op gemeentelijk/lokaal niveau is er in de toe-
komst één overlegorgaan: de OR. Het werken 
met één overlegorgaan komt de doelmatigheid 
en ‘rolhelderheid’ ten goede. De OR is dan zo 
divers en represen tatief mogelijk samengesteld 
en krijgt de faciliteiten en ondersteuning om 
op een professioneel niveau te opereren. Het 
is aan bestuurder en OR om te bepalen over 
welke onder werpen zij overleg voeren. De vak-
bonden kunnen desgewenst een adviserende 
rol vervullen voor de OR, met name bij sociale 
statuten voor reorganisaties is dat goed voor-
stelbaar. 
 
Op gemeentelijk/lokaal niveau is er zoveel 
mogelijk directe participatie van medewerkers 
in de voorbereiding van besluitvorming, de OR 
kan dan een meer toetsende rol hebben.

4 Uit het gedicht ”Het huwelijk” (1910) van Willem Elsschot

•   Waaraan werken 
De wijze waarop de medezeggenschaps-
verdeling op landelijk en lokaal niveau nu is 
geregeld, kent een lange historie. Het is een 
gevoelig thema, raakt immers aan verant-
woordelijkheden en invloed. Bewust zijn van 
en erkenning van de waarde van de rol van 
sociale partners in ‘de polder’ is belangrijk als 
startpunt van zorgvuldig onderzoek en overleg 
met partijen om te komen tot één lokaal mede-
zeggenschapsorgaan. Tevens zal er proactief 
moeten worden gewerkt aan de competenties 
van zowel bestuurder als OR om het  overleg in 
de gemeentelijke organisatie goed te voeren. 

3.  Arbeidsvoorwaardelijke 
thema’s
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3.2 BELONEN 
 
•  Stip op de horizon 

Concurrerend publiek werkgeverschap is het 
uitgangspunt. Dat betekent dat gemeentelijke  
organisaties zich qua beloningsniveau goed 
positioneren op de arbeidsmarkt. Dat geldt 
nadrukkelijk voor alle functieniveaus: van uit-
voerend werk (onderhoud, handhaving e.d.)  
tot beleidsmakers. Onderlinge concurrentie  
op de arbeidsmarkt wordt zoveel mogelijk  
beperkt. Daarbij is er veel  minder onderscheid 
in functie- en beloningsniveau voor vergelijk-
bare functies dan nu tussen grote en kleine 
gemeentelijke organisaties. 
 
De verantwoordelijkheid van publiek werk-
geverschap brengt met zich mee dat we kritisch 
zijn op de mix van arbeidsvoorwaarden. In ver-
houding wordt nu veel geld uitgegeven aan of 
gereserveerd voor de vangnetten voor sociale 
zekerheid, ook ten opzichte van werkgevers in 
de markt. Meer nadruk op arbeidsvoorwaarden 
die ‘in het nu’ bijdragen aan aantrekkelijk en 
eigentijds werkgeverschap, draagt bij aan een 
goede positionering op de arbeidsmarkt. Zeker 
als het gaat om aantrekken van jong talent. 
 
Er moet ook meer ruimte voor maatwerk zijn: 
om in te kunnen spelen op de levensfase/
loopbaanfase van medewerkers. Dat gaat over 
meer dan belonen, het gaat ook over flexi-
biliteit in tijd en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Ook is de wens om in de cao meer ruimte te 
hebben voor differentiatie op basis van de  
bijdrage die medewerkers leveren; het loslaten 
van de vaste periodieken helpt daarbij. Tot slot 
is er de behoefte om meer flexibiliteit mogelijk 
te maken in de manier waarop het werk wordt 
georganiseerd: dat zou kunnen door meer uit 
te gaan van tijdelijke rollen en verantwoorde-
lijkheden, en minder uit te gaan van vastomlijn-
de functies.

•   Waaraan werken 
In lijn met de (arbeids-)markt blijven qua  
niveau en mix van arbeidsvoorwaarden vraagt 
uiteraard om het met regelmaat benchmarken. 
Dat is, in combinatie met ruimte maken in de 
cao voor maatwerk, differentiatie en flexibili-
teit, op zichzelf echter niet meer (en ook niet 
minder) dan de randvoorwaarde. Het zal in de 
praktijk van alledag leiderschap en lef vragen 
om dit tastbaar te maken. Het voeren van het 
goede gesprek, misschien beter ‘het moedige 
gesprek’, is daarbij essentieel.  
 
Als dat gebeurt, wordt het imago van het  
werken bij de gemeentelijke overheid veel 
krachtiger. Dan krijgt de combinatie van  
publiek werkgeverschap (dat is: zingeving,  
werk dat er maatschappelijk toe doet) en  
eigentijds werkgeverschap (dat is: op maat, 
gedifferentieerd, flexibel) de volle kracht  
op de arbeidsmarkt.  

3.3 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

•  Stip op de horizon 
Bij dit thema is vastgesteld dat de huidige cao, 
als het gaat om het systeem van de standaard-
regeling (voor de werknemers die zelf hun 
werktijden bepalen) en de bijzondere regeling 
(voor de werknemers waarvan de werkgever 
de werktijden vaststelt), in principe ook naar 
de toekomst toe de benodigde ruimte biedt. 
Daarbij past het in de standaardregeling, vanuit 
het oogpunt van autonomie en flexibiliteit,  
om uit te gaan van een gemiddelde werkweek 
over een langere periode. 
 
Wel is er behoefte om het stelsel van toe lagen 
voor afwijkende (bijzondere) werktijden een-
voudiger en marktconform te maken.  
Belangrijk is zeker dat de cao de ruimte biedt 
om voor medewerkers in alle leeftijdsgroepen 
en levensfasen, aantrekkelijke arrangementen 
te bieden die het mogelijk maken werk en 
privé goed te combineren, een goede balans 
tussen belasting en belastbaarheid tot stand 
te brengen of bijvoorbeeld een sabbatical te 
nemen. Nieuwe generaties hebben andere 
wensen, het is belangrijk daar continu alert op 
te zijn en op in te spelen. Na twee jaar werken 
tijdens Covid en met de transitie naar hybride 
werken, is de conclusie dat de cao ook een 
goede balans moet faciliteren tussen ‘het recht 
op onbereikbaarheid’ en ‘transparantie over 
bereikbaarheid’. 
 
Waaraan werken 
Om deze stip op de horizon waar te maken,  
is het vooral van belang dat de stijl van 
leiding geven uitgaat van vertrouwen en 
verantwoordelijk heid. Waarbij wordt gestuurd 
op de te bereiken resultaten en bijdragen en 
niet op aanwezigheid van medewerkers.  
Dat is ook nodig als we willen uitgaan van  
autonomie van medewerkers: medewerkers  
die hun verantwoordelijkheid nemen én die 
hun grenzen kunnen en durven aangeven.
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3.4 VAKANTIE EN VERLOF/WAZO

•   Stip op de horizon 
Bij dit thema is het bij uitstek zo dat de  
veranderingen in de samenleving zich beter 
moeten weerspiegelen in de cao. We zien 
naast de traditionele gezinsvormen ook  
andere gezinsvormen en samenlevingsvormen,  
de culturele diversiteit neemt toe en de  
samenleving wordt steeds complexer met  
een groter beroep op bijvoorbeeld mantel-
zorg. Om hier goed op in te spelen moet de 
cao ruimte bieden voor maatwerk op basis 
van goed werkgeverschap. Vereenvoudiging, 
solidariteit en diversiteit zijn daarbij leidende 
principes. 
 
Bijvoorbeeld  om medewerkers de mogelijk-
heid te geven, als zij dat willen, om in plaats 
van de traditionele christelijke feestdagen  
hun eigen ‘persoonlijke feestdagen’ te hebben. 
Ook zou het goed zijn om alle bijzondere  
vormen van verlof om te zetten in één gene-
rieke aanspraak; dat doet veel meer recht aan 
wat voor mensen persoonlijk belangrijk is.  
Ook hier moet de gemeentelijke sector goed 
aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt.

•   Waaraan werken 
In essentie gaat het hier om het bewustzijn  
dat de toenemende pluriformiteit en com-
plexiteit van de samenleving vraagt om  
veel meer maatwerk. Sociale partners moeten 
daarop durven inspelen door in de cao meer 
generieke aanspraken op te nemen waarvan  
in essentie duidelijk is waarvoor het is bedoeld 
zonder het volledig te reguleren. Leiding-
gevenden moeten dat in de praktijk durven 
toepassen, in het vertrouwen dat medewerkers 
hun verantwoordelijkheid kennen en dus op 
een verantwoorde manier omgaan met meer 
generieke aanspraken. Langs die lijn kan de  
gemeentelijke sector zich profileren als een 
eigentijdse werkgever met een sociaal gezicht.

3.5  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN /  
HYBRIDE WERKEN

•   Stip op de horizon 
Met de lessen van twee jaar werken tijdens 
Covid in het achterhoofd, gaat het er in de 
transitie naar ‘de toekomst van werk’ om dat in 
de cao ruimte wordt gemaakt voor een andere 
manier van werken. De medewerkers die niet 
locatie gebonden zijn, hebben daarin de ruimte 
om te werken op de plek die het beste is. Met 
aandacht voor de cohesie van de organisatie 
en voor het mentale welzijn. Het kantoor is in 
deze transitie steeds meer een plek van ont-
moeting en inspiratie, de thuiswerkplek wordt  
goed gefaciliteerd. Werkplezier, werkgeluk, 
autonomie en vitaliteit zijn leidende principes 
en beleid ter zake van arbeidsomstandigheden 
is gericht op alle generaties. 
 
En in de cao, dan wel in lokale afspraken,  
moet aandacht zijn voor een ‘groen mobiliteits-
beleid’, gericht op het stimuleren van vervoers-
vormen die leiden tot CO2-reductie. Publiek 
werkgeverschap (en publiek medewerkerschap) 
brengt in dat licht een extra verantwoordelijk-
heid met zich mee.

•   Waaraan werken 
Deze stip op de horizon vraagt om de uit-
werking en acceptatie van een andere manier 
van werken. En ook hier is een passende stijl 
van leiding geven essentieel; met name het 
kunnen en durven inspelen op de diversiteit 
(‘zoveel mensen, zoveel wensen’). Dat vraagt 
een goede dialoog, tussen leidinggevende en 
medewerker maar ook tussen medewerkers 
onderling.  
 
Voor wat betreft de cao is een herbezinning  
nodig op (reis)kostenvergoedingen (met  
aandacht voor de verschillen tussen stad en 
platteland), budget voor de thuiswerkplek  
en de wijze van omgaan met werktijden. 
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3.6  SOCIALE ZEKERHEID

•   Stip op de horizon 
De regelingen in de cao voor sociale zeker-
heid, zowel voor ziekte/arbeidsongeschiktheid 
als voor werkloosheid, moeten eenvoudig en 
activerend zijn: ‘van vangnet naar trampoline’. 
Tevens is er grote behoefte om de regelingen 
terug te brengen naar een marktconform  
niveau; verhoudingsgewijs gaat er nu veel geld 
(in reserveringen en uitgaven) naar sociale 
zekerheid, in combinatie met het eigen-risico 
dragerschap beperkt dat ook het aanpassings-
vermogen van de organisatie. In het licht van 
de grotere ‘baanmobiliteit’ van jongere gene-
raties en de krapte op de arbeidsmarkt, is een 
herijking van de mix van arbeidsvoorwaarden 
op zijn plaats; zie ook onder het thema  
Belonen.  
 
Zo’n herijking zou het ook mogelijk maken om 
budget vrij te maken voor ‘investeringen aan 
de voorkant’, gericht op vitaliteit, ontwikkeling 
en duurzame inzetbaarheid binnen of buiten  
de eigen organisatie: dat is de paraplu voor 
preventie van uitval en focus op gezond aan  
de slag zijn.

•   Waaraan werken 
In het overleg tussen sociale partners is een 
herijking nodig op de mix van arbeidsvoor-
waarden. Dat vraagt een open dialoog  
waarin alle belangen op tafel kunnen komen. 
Een verschuiving van middelen in de richting 
van investeringen in vitaliteit en duurzame  
inzetbaarheid is onmogelijk zonder oude  
paradigma’s ter discussie te stellen. 
 
In de gemeentelijke organisaties zelf ligt er 
voor leidinggevenden een cruciale rol om 
proactief te zijn en arbeidsongeschiktheid  
en (problematisch) ontslag te voorkomen.  
Dat is bepaald geen eenvoudige taak, daarom 
moet HR hen daarin actief en professioneel 
ondersteunen. Regionale samenwerking tussen 
gemeente lijke organisaties kan een grote  
bijdrage leveren als het gaat om het bevor-
deren van re-integratie.

3.7  DUURZAME INZETBAARHEID

•   Stip op de horizon 
Voor een goede positie op de arbeidsmarkt 
is het essentieel dat de gemeentelijke sector 
gericht inspeelt op het belang van duurzame 
inzetbaarheid. Dat gaat zowel over vitaliteit en 
dus over het bieden van veel meer ruimte aan 
mensen om in te spelen op wat in hun leven 
nodig is, als over persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Vanuit werkgeversperspectief 
wordt het steeds belangrijker om dit te positio-
neren als onderdeel van aantrekkelijke en 
eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Vanuit het 
perspectief van medewerkers gaat het over 
ruimte, over mogelijkheden om te groeien en 
om sterk te staan in de snel veranderende wereld 
van werk. Het gaat ook over de acceptatie dat 
een volgende stap in de loopbaan niet altijd 
een stap omhoog of opzij hoeft te zijn. Een 
stap terug kan in een bepaalde levensfase of 
fase van de loopbaan, een hele gezonde en 
passende -soms zelfs ontspannende- stap zijn; 
het is belangrijk dat dit onderwerp uit de taboe 
sfeer komt. In aansluiting op de koers bij het 
thema sociale zekerheid: het is noodzakelijk dat 
continu het goede gesprek wordt gevoerd over 
vitaliteit én ontwikkeling. En dat de middelen 
en mogelijkheden beschikbaar zijn om daar 
concreet aan te werken. In de mix van arbeids-
voorwaarden moet daarvoor ruimte worden 
gecreëerd.

•   Waaraan werken 
Het is belangrijk om in de sector te werken 
aan een ‘mind-set’ waarin werken aan vita-
liteit en ontwikkeling de standaard is en waarin 
een stapje terug ook heel normaal is. Waar 
het om gaat is dat mensen de ruimte voelen, 
hebben en nemen om stappen te zetten die 
bijdragen aan werk dat bij hen past, telkens 
weer. Dat vraagt persoonlijk leiderschap van 
medewerkers en het vraagt om competenties 
van leidinggevenden en medewerkers om het 
goede gesprek daarover te voeren. En omdat 
zoals eerder al opgemerkt persoonlijk leider-
schap niet voor iedereen is weggelegd, vraagt 
het soms een stap extra van de werkgever en 
de leidinggevende om medewerkers wat extra 
ondersteuning te bieden.  
 
Aansluitend bij het thema sociale zekerheid,  
is er op dit terrein veel te winnen door  
regio nale samenwerking tussen gemeentelijke  
organisaties te verkennen en te benutten.  
Daarmee ontstaan veel meer mogelijkheden 
voor medewerkers.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 19.



3.8  PENSIOEN/PENSIOEN-
COMMUNICATIE

•   Stip op de horizon 
Pensioen is een belangrijk en integraal onder-
deel van de arbeidsvoorwaarden. Vanuit het 
oogpunt van pensioenbeleid zou een flexibele 
toepassing van de AOW, in combinatie met  
het betrekken van de fiscale ruimte bij het  
pensioen van de toekomst, daarop een  
belangrijke aanvulling kunnen zijn. Door de 
vergrijzing van het personeelsbestand en het 
opschuiven van de AOW-leeftijd is er steeds 
meer aandacht voor pensioenbeleid en neemt 
het belang toe van duurzame inzetbaarheid (zie 
hierboven): hoe werken medewerkers op een 
gezonde manier door tot aan hun pensioen?  
In dat kader is het ook van belang om aandacht 
te hebben voor de zware beroepen in de  
gemeentelijke sector. 
 
Tevens is het van belang dat medewerkers 
meer mogelijkheden krijgen om flexibel om  
te gaan met hun pensioen en aan het eind  
van hun loopbaan zelf, al dan niet gefaseerd, 
een goede overgang te maken van werken 
naar pensionering. Daartoe is een integrale 
persoonlijke financiële planning belangrijk,  
zodat mensen de consequenties van hun  
keuzes kunnen overzien;  financieel advies in  
de laatste fase(n) van de loopbaan faciliteren  
is daarvoor een optie.

•   Waaraan werken 
Er is werk aan de winkel als het gaat om de 
bewustwording van het belang van pensioen. 
Daar ligt een gedeelde verantwoordelijkheid 
bij ABP, werkgevers en vakbonden. Met de 
komst van het nieuwe pensioenstelsel, waarin 
er geen (voorwaardelijke) toezegging meer is 
op het te bereiken pensioenresultaat, wordt 
heldere communicatie nog belangrijker.  
De gemeentelijke sector moet daarom de 
pensioencommunicatie verder uitbouwen en 
professionaliseren; met de inzet van pensioen-
ambassadeurs en de instrumenten die het  
ABP biedt.
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Met een aantal collega’s hebben wij de afgelopen maanden met veel professioneel plezier, samen met 
een aantal collega’s van de werkorganisatie van de VNG, dit traject voor de VNG en de WSGO begeleid. 
Daarbij hebben we bewust en in overleg zo veel mogelijk de rol van procesbegeleider  
genomen en ons terughoudend opgesteld wat betreft de inhoud, zodat het verhaal dat zou ontstaan ook 
echt het verhaal van de gemeentelijke sector zelf zou zijn. Wij denken dat dat goed gelukt is en er ligt ons 
inziens ook een goed verhaal waar de sector de komende jaren koers op kan houden. In deze paragraaf 
een aantal korte reflecties van onze zijde.

•   Maak gebruik van de betrokkenheid 
Betrokkenheid is een groot goed en een ‘drager’ voor effectieve verandering. In de bijeenkomsten 
met HR-medewerkers van gemeentelijke organisaties was de betrokkenheid heel tastbaar. De uit-
nodiging om betrokken te worden bij het ontwikkelen van een stip op de horizon werd zeer op prijs 
gesteld. Er was veel energie om met elkaar in gesprek te gaan en mee te denken over de toekomst 
van de arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector. Het benutten van de creativiteit en denkkracht 
van -en tegelijkertijd ook de ‘reality check’ door- de mensen in het veld is ons inziens iets om vast te 
houden en als het kan verder uit te bouwen. 

•   De kracht van publiek werkgeverschap 
In een krappe arbeidsmarkt waarin betekenisgeving steeds belangrijker wordt, ligt er voor de  
gemeentelijke sector een prachtige kans zich krachtig te profileren. De eerste vraag die mensen  
zich stellen als ze overwegen ergens (anders) te gaan werken gaat meestal niet over werkgeverschap 
of arbeidsvoorwaarden. Die vraag is veel eerder: wat voor organisatie is dat, waar staat die voor?  
Misschien wel juist in gemeentelijke organisaties kan betekenisgeving heel concreet worden gemaakt: 
het werk dat medewerkers met elkaar doen, van de beleidsmaker tot het onderhoud in de wijk,  
heeft directe impact op het dagelijks leven van burgers.  
 
Dat gaat dus over de doelstellingen van de organisatie. In de visie van AWVN staan die voorop en is 
HR-strategie en alles wat te maken heeft met werkgeverschap en medewerkerschap daarvan herken-
baar afgeleid. Zie het kader hieronder.  
 
 
 Organisatiedoelstellingen

Arbeidsverhoudingen

Organisatieontwikkeling

Medewerkersontwikkeling

Arbeidsvoorwaardenvorming

HR-strategie
 

 
 
 
 
 

  Organisaties die in staat zijn om een heldere verbinding aan te brengen tussen hun identiteit en  
doelstellingen enerzijds en hun werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden anderzijds, hebben een  
sterk verhaal op de arbeidsmarkt. Het kernachtige begrip publiek werkgeverschap heeft die  
verbinding in zich. Het is ons inziens dus essentieel dat goed voor het voetlicht te brengen.  
 
De ‘gedeelde waarden voor gemeentelijk werkgeverschap’ kunnen daar op sectoraal niveau  
behulpzaam bij zijn, maar gezien de grote diversiteit van de sector zal de concrete inkleuring  
bijna onvermijdelijk op lokaal niveau moeten plaatsvinden. Het is ons inziens belangrijk om  
daarover met elkaar het gesprek aan te gaan en expliciete afspraken te maken over hoe om  
te gaan met de gedeelde waarden op sectoraal én op lokaal niveau.

Bijlage 1: Reflectie AWVN
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•   Diversiteit vraagt om samenwerking 
Uit de bijeenkomsten is naar voren gekomen dat gemeentelijke organisaties elkaar soms beconcurreren 
op de arbeidsmarkt. Deels heeft dat te maken met de diversiteit: de sectorale beloningsstructuur  
leidt tot een verschil in beloning tussen grote en kleine werkgevers. Diversiteit biedt echter ook  
kansen: in de bijeenkomsten is meerdere malen een pleidooi gehouden voor meer samenwerking 
tussen werkgevers in de sector, bijvoorbeeld op terreinen als loopbaanontwikkeling, duurzame inzet-
baarheid, re-integratie. Dit is ons inziens een buitengewoon belangrijk punt om de sector als geheel 
en daarmee de afzonderlijke werkgevers van een sterker profiel op de arbeidsmarkt te voorzien.  
En dus meer dan waard om verder uit te werken en bijvoorbeeld in pilots mee te experimenteren.

•   Werk tegelijk aan de onderstroom en de bovenstroom 
Het is niet voor niets dat wij in de bijeenkomsten niet alleen hebben gevraagd naar de stip op  
de horizon, maar ook de vraag hebben gesteld: als dit de stip op de horizon is, waaraan moet dan  
worden gewerkt om daar te komen? Veel van de antwoorden op die vraag hebben te maken met  
‘de onderstroom’: wat zou ons dan in de toekomst moeten kenmerken als werkgever, wat voor  
attitude en gedrag vraagt dat van onze leidinggevenden, waaraan voldoet de medewerker van de 
toekomst.  Denk aan vertrouwen en ruimte, lef en autonomie (onderstroom) om meer mogelijkheden 
voor maatwerk en differentiatie in de arbeidsvoorwaarden (bovenstroom) ook daadwerkelijk te kunnen 
benutten. Hier ligt het ‘kip-ei dilemma’ op de loer: vakbonden zouden ervoor kunnen pleiten om eerst 
aan de onderstroom te werken en dat als voorwaarde te zien om de arbeidsvoorwaarden anders vorm 
te geven, werkgevers zouden het omgekeerde kunnen bepleiten. Ons advies is om aan beide tegelijk 
te werken, dat is de beste manier om vooruit te komen.

•   Werk met betrokken partijen aan een gezamenlijke visie 
De stip op de horizon (zowel voor wat betreft de rode draad als de 8 thema’s) bevat punten die voor 
veel betrokken partijen aantrekkelijk zijn maar zeker ook zeer uitdagende punten die op weerstand 
kunnen stuiten. De voorgestelde toekomstige organisatie van het overleg op landelijk en lokaal niveau 
raakt direct aan de macht en invloed van de vakbonden. De wens om de voorzieningen voor sociale 
zekerheid marktconform te maken en daarmee tot een andere mix van middelen te komen, raakt aan 
vangnetten die als verworven recht kunnen en zullen worden beschouwd. De wens om tot meer  
differentiatie in beloning te komen, raakt aan solidariteit en het voorkomen van willekeur.  
 
Zo zijn nog meer uitdagende punten te benoemen. Punten die ons inziens bijdragen aan eigentijds  
en aantrekkelijk publiek werkgeverschap en daarom zeer goed verdedigbaar zijn. Tegelijkertijd is  
het allemaal niet of nauwelijks te realiseren zonder draagvlak van werkgevers (leden VNG en WSGO),  
van medewerkers, ondernemingsraden en vakbonden. Ons advies is daarom om actief en op tijd te 
werken aan een proces waarin samen  wordt gewerkt aan een gezamenlijk gedragen stip op de  
horizon en aan de weg daarheen.
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MEDEZEGGENSCHAP

Landelijk niveau 
•  De vakbonden hebben alleen een landelijke rol 
•   Bij sociale statuten voor reorganisaties kunnen 

zij de OR adviseren
•   Zoveel mogelijk centraal in cao,  

geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden
•   Geen (limitatieve) opsomming van lokale  

overleg onderwerpen in de cao

Gemeentelijk niveau 
•   Eén lokaal overlegorgaan: een diverse,  

representatieve, professionele OR
•   Zoveel mogelijk direct overleg met  

medewerkers, OR toetst uitkomst

Waaraan werken 
•   Onderzoek met partijen het pad om te  

komen tot één lokaal gremium
•   Werk aan de competenties van alle partijen  

om het overleg goed te voeren
•   Bewust zijn van de maatschappelijke waarde 

van de vakbonden/‘de polder’

BELONEN

Concurrerend publiek werkgeverschap 
•  Met oog voor arbeidsmarkt belonen op alle niveaus, met zo min mogelijk onderlinge concurrentie 
•   Verantwoordelijkheid van publiek werkgeverschap, dus kritisch op de mix van arbeidsvoorwaarden
•  Positionering op de arbeidsmarkt gaat over meer dan beloning, ook over ruimte voor ontwikkeling

Ruimte voor maatwerk, differentiatie naar prestatie, flexibiliteit  
•   Maatwerk: om in te kunnen spelen op levensfase/loopbaanfase met tijd, geld en ontwikkeling
•   Differentiatie: ruimte in de CAO maken, bijvoorbeeld: periodieken loslaten
•   Flexibiliteit: meer nadruk op rollen en verantwoordelijkheden, minder op functies

Waaraan werken 
•   Imago van werken bij de gemeentelijke overheid
•   Met regelmaat de CAO benchmarken t.a.v. positie op de arbeidsmarkt
•   Leiderschap/lef om te differentiëren en het goede gesprek te voeren

cao met vakbonden

zoveel mogelijk centraal regelen, minimale concurrentie

Landelijk

maximale directe participatie

OR toetsende rol op de uitkomst

Eén overlegorgaan: de OR

vakbonden een adviserende rol inzake sociale statuten

Gemeentelijk

Bijlage 2: Samenvatting 
sheets bijeenkomsten HR
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ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

Aantrekkelijk en eigentijds omgaan met de cao
•  Leidinggevenden sturen op resultaten/bijdrage in plaats van op beschikbaarheid 
•   Balans tussen recht op onbereikbaarheid én transparantie over bereikbaarheid
•  De cao bevat aantrekkelijke arrangementen voor alle leeftijdsgroepen/levensfasen

De cao biedt in principe al de benodigde ruimte, focus op specifieke onderdelen  
•   In de standaardregeling gaat het om de balans tussen flexibiliteit en bereikbaarheid voor  

klanten/collega’s
•   Het stelsel van toelagen simpeler en marktconform maken
•   Werktijden goed managen en daarbij uitgaan van een fair gemiddelde over langere periode

Waaraan werken 
•   Stijl van leidinggeven die uitgaat van vertrouwen en verantwoordelijkheid
•   Autonomie van medewerkers vraagt dat zij ook zelf grenzen kunnen aangeven
•   Bij koersbepaling inspelen op andere wensen van nieuwe generaties

VAKANTIE EN VERLOF/WAZO

Inspelen op veranderende samenleving
•  Van traditionele gezinsvormen en christelijke feestdagen naar pluriformiteit/diversiteit als basis 
•   De toenemende complexiteit van het leven vraagt om maatwerk op basis van goed werkgeverschap
•  We moeten in de pas blijven lopen met werkgevers in de markt

Vereenvoudiging, solidariteit en diversiteit 
•   Resultaatafspraken, inzetbaarheid en goed werkgeverschap zijn leidende principes
•   Alle bijzonder-verlof-soorten omzetten naar één generieke aanspraak
•   Voor bijzondere feestdagen mogelijkheid geven van ‘persoonlijke feestdagen’

Waaraan werken 
•  Gemeentelijke sector profileren als sociaal werkgever
•   Bewustzijn dat complexiteit en pluriformiteit samenleving vraagt om maatwerk
•  Met regelmaat de CAO benchmarken op marktconformiteit
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN/HYBRIDE WERKEN

De toekomst van werk en werkplek
•  Onderscheidend en duurzaam publiek werkgeverschap houdt rekening met mens en maatschappij 
•  De medewerker werkt op de plaats waar dit voor hem/haar het beste kan
•  Kantoor is een plek van inspiratie en ontmoeting, de thuiswerkplek goed gefaciliteerd

Gezondheid en vitaliteit 
•  In essentie gaat het om werkplezier, werkgeluk, autonomie en vitaliteit
•   Arbeidsomstandighedenbeleid is gericht op alle generaties
•  Transitie naar hybride/anders werken vraagt aandacht voor mentaal welzijn

Waaraan werken 
•  Een eigentijdse visie op werken, een daarbij passende stijl van aansturing
•  Zoveel mensen zoveel wensen: een goede dialoog hierover is noodzakelijk
•  Herbezinning op (reis)kostenvergoedingen, budget thuiswerkplek, arbeidsvoorwaarden, werktijden

SOCIALE ZEKERHEID

Aantrekkelijke werkgever zijn met focus op werkenden 
•  Minimaliseren gebruik sociale zekerheid begint met preventie en focus op aan de slag zijn 
•   De regelingen voor sociale zekerheid moeten marktconform, eenvoudig en activerend zijn
•  Nut en noodzaak lange termijn voorzieningen herijken op grotere mobiliteit van nieuwe generaties

Duurzame inzetbaarheid is de paraplu 
•  Duurzame inzetbaarheid krachtiger inzetten ten behoeve van grotere mobiliteit
•   Concreet: ontwikkelingsbudget en ontwikkeling gericht op volgende functie ook buiten organisatie
•  Beschikbare middelen sociale zekerheid herverdelen ten gunste van ‘investering aan de voorkant’

Waaraan werken 
•  Leidinggevenden voorkomen door proactief te zijn arbeidsongeschiktheid en (problematisch) ontslag
•   HR heeft een actieve en professionele rol bij het ondersteunen van leidinggevenden
•  Regionale samenwerking tussen gemeenten bevorderen ten behoeve van re-integratie

DUURZAME INZETBAARHEID

Cruciaal voor positie op de arbeidsmarkt
•   Gericht inspelen op veranderende, levensfase-afhankelijke (arbeids)patronen:  

sabbatical, parttime, e.d. 
•   Vanuit werkgeversperspectief: ontwikkelingsmogelijkheden als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde
•  Vanuit werknemersperspectief: sterk staan en mobiel zijn in een snel veranderende wereld

Concreet maken 
•  Noodzakelijk om het goede gesprek met elkaar te voeren: over ontwikkeling én vitaliteit
•   Middelen beschikbaar: zowel (individueel) budget als ontwikkelmogelijkheden/-instrumenten
•  Demotie uit de negatieve sfeer halen: het gaat om passend werk

Waaraan werken 
•  Medewerkers nemen verantwoordelijkheid: persoonlijk leiderschap
•  De competenties van leidinggevenden en medewerkers om het goede gesprek te voeren
•   De mogelijkheden van samenwerking tussen gemeenten/gemeentelijke organisaties  

verkennen/benutten
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PENSIOEN

Belangrijk en integraal onderdeel van arbeidsvoorwaarden
•  Pensioenbeleid verbinden met Duurzame Inzetbaarheid, ook in relatie tot zware beroepen 
•  Meer keuzemogelijkheden voor medewerkers zodat zij eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen
•  Fiscale ruimte voor pensioen betrekken bij toekomst, idealiter in combinatie met flexibele AOW
•  Pensioen in perspectief plaatsen van financiële planning: integraal financieel advies mogelijk maken

Waaraan werken 
•  Bewustwording van belang pensioen: gedeelde verantwoordelijkheid ABP, Werkgevers en Vakbonden
•   Heldere communicatie over nieuw pensioensysteem waarin er geen toezegging is  

op pensioenresultaat
•   Pensioencommunicatie verder uitbouwen en professionaliseren, met inzet van ambassadeurs  

en ABP-tools
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1 FW Toezichtregime 2023 ODIJ.mht 

Van:                                                Bos, Jurjen
Verzonden:                                   maandag 9 januari 2023 14:47
Aan:                                                Bos, Jurjen
Onderwerp:                                  FW: Toezichtregime 2023 ODIJ
 

Van: Postbusfinancieeltoezicht <Postbusfinancieeltoezicht@minbzk.nl>
Verzonden: donderdag, december 22, 2022 5:11 PM
Aan: Badenhop, Jan <J.Badenhop@odijsselland.nl>
Onderwerp: Toezichtregime 2023 ODIJ
 
Geachte heer Badenhop,
 
U zond mij eerder overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken 2021 en 
begroting 2023 toe van de omgevingsdienst IJsselland. U heeft daarmee voldaan aan de termijn voor 
vaststelling en inzending van de jaarstukken en begroting.
 
Ik heb geconstateerd dat uw begroting 2023 structureel in evenwicht is en geen nadere analyse behoeft. 
Daarom kan voor 2023 worden volstaan met de repressieve toezichtvorm.
 
Eind juli 2021 is uw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geïnformeerd over een wijziging in het 
communicatieproces van de toezichtvorm. De jaarlijkse brief naar aanleiding van de beoordeling van de 
begroting en jaarrekening is vervallen, tenzij er sprake is van zwaarwegende bevindingen en/of een 
preventieve toezichtvorm. Indien er geen zwaarwegende bevindingen zijn en er sprake is van repressief 
toezicht wordt het toezichtregime ambtelijk (per mail) gecommuniceerd.
Met deze mail informeer ik u dat het laatste voor de omgevingsdienst IJsselland van toepassing is.
 
Met vriendelijke groeten, Henk Satter
................................................................................................
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Bestuur, Financiën en Regio’s/afdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag| 19deverdieping Zuid-toren
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
................................................................................................
M 06 5280 9242   
henk.satter@minbzk.nl
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJsselland 

 
Datum 15 december 2022 

Tijd 15:00 - 16:30 uur 

Locatie Stadskantoor Zwolle 

Aanwezig M.W. Offinga (voorzitter), A, Schuurman, R.C. König, M. Blind, J.M. Vroomen, T.A. 

de Bree, H. Brinkman, M. Smit, J. van der Poel, P.J. van Zanten, J. Badenhop 

(agendapunt 5), S. de Beer en M. Roelink (agendapunt 6), W. Klein Douwel 

(agendapunt 7) en J.H. Bos 

Afwezig R. Boddeus, B. Nijboer en A. Spaans 

 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.   
 

2 

 

Mededelingen 

De heer Van Zanten geeft een update over de ontvlechting tussen de OD en de gemeente 

Zwolle voor wat de automatisering rond de personeels- en salarisadministratie betreft. De OD 

gaat gebruik maken van AFAS. De kritische processen gaan per 1 januari 2023 over en de 

minder kritische processen zullen in Q1 volgen. Daarnaast is er nog de ontvlechting van de 

kantoorautomatisering. Dat verwacht de OD rond april gereed te hebben.  
 

De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken rond de vermeende malversaties bij 

de OD. Hij informeert het AB over het feit dat hij een brief heeft ontvangen van het OM, 

waarin het OM laat weten dat de gestelde feiten geen verdenking opleveren van verduistering 

en/of oplichting en dat daarom besloten is geen strafrechtelijk onderzoek te gelasten. Gelet 

op de informerende brief die onlangs aan raden en Staten gestuurd is, concludeert het AB dat 

raden en Staten hierover geïnformeerd kunnen worden op het moment dat er ook reacties 

van andere betrokken instanties zijn ontvangen. 
 

Vervolgens wordt in gezamenlijkheid kort teruggeblikt op de AB-heisessie en spreekt de 

voorzitter nogmaals zijn waardering uit voor het feit dat alle bestuurders een dag de tijd 

hebben genomen voor deze sessie. 
 

Aansluitend geeft de voorzitter een toelichting op de DB-heisessie, die op 15 december in de 

ochtend is gehouden. De focus in die sessie lag op de bestuurlijke wens om te komen tot een 

bestuurlijke meerjarenagenda 2023 - 2026, met thema’s die aandacht verdienen voor zowel 

de korte als de lange(re) termijn en de rol die zowel AB-leden als DB-leden daarin kunnen 

vervullen. 
 

Daarna geeft de heer Bos een toelichting op het voornemen van de griffiers in IJsselland om, 

in samenspraak met de directiesecretarissen van de regiobrede GR’en, een brief te sturen 

aan de raden en Staten in IJsselland, om hen te informeren over de gewijzigde Wet 

gemeenschappelijke regelingen en het proces om te komen tot de implementatie daarvan. 
 

De heer Van der Poel roept op om naast de GGD en de veiligheidsregio ook gezamenlijk op 
te trekken met het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ). De heer Bos geeft aan dat het RSJ 
nauw aangehaakt is bij dit proces, maar dat niet alle wetswijzigingen op het RSJ van 
toepassing zijn omdat het een bedrijfsvoeringsorganisatie is. Wettelijk gezien is dat een 
lichtere GR-variant dan de ‘openbare lichamen’, zoals GGD, veiligheidsregio en de 
omgevingsdienst. 
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3 Ingekomen stukken (ter informatie) 

 De heer Van Zanten geeft een toelichting op de SPUK IBP VTH en de SPUK Energie. Voor 

wat de SPUK IBP VTH betreft wijst hij op het feit dat de toegekende gelden, bijna 450.000 

euro, gebruikt zullen worden voor kwalitatieve verbeteringen en de doorontwikkeling van de 

dienst. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als: opleidingen, arbeidsmarktstrategie, 

geoviewer, etc. De heer Van Zanten wijst erop dat de OD dit niet alleen doet, maar in 

samenwerking met de andere OD’s in het algemeen en OD Twente in het bijzonder. Het is 

een eenmalige, incidentele uitkering, formeel voor de periode van 1 september 2022 tot 1 

januari 2024. 
 

De SPUK Energie gaat over 5 jaar en betreft een bedrag van ca. 300.000 euro per jaar, voor 

extra inzet op het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven.  
 

Beide subsidies zullen onderdeel uitmaken van een begrotingswijziging, die doorgevoerd zal  

moeten worden.   
 

4 Vaststellen verslag/besluitenlijst (ter besluitvorming) 

Voorgesteld is het verslag van de vergadering van 6 oktober 2022, waarin alle besluiten 

staan vermeld, vast te stellen. Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

 

5 Afrekenen over 2022 (ter besluitvorming) 

Voorstel 

Er is voorgesteld om af te rekenen over 2022 en daarbij de volgende uitgangspunten te 

hanteren: 

a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor 
het afrekenen van de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen               
opbrengsten over dat jaar; 

b) De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de 
oorspronkelijk bij de begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel; 

c) Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening. 
 

Bespreking 
De Badenhop licht toe op welke wijze opnieuw afstemming heeft plaatsgevonden met de 

financials van de deelnemers en geeft aan dat alle financials opnieuw hebben ingestemd met 

het voorstel, zoals het nu ter besluitvorming is voorgelegd aan het AB.  
 

De heer König blijft er moeite mee houden, maar geeft aan in te stemmen met het voorstel. 
Enerzijds omdat de overige AB-leden zich kunnen vinden in het voorstel en anderzijds omdat 
het resultaat waarschijnlijk gunstiger uitvalt dan omschreven in de nota. De heer Badenhop 
bevestigt dat het resultaat waarschijnlijk voordeliger zal uitvallen dan omschreven in de nota, 
omdat de nota de stand van zaken ten tijde van de tweede berap bevat. 
 

De heer Vroomen spreekt waardering uit voor het feit dat vandaag ingestemd kan worden 
met het voorstel.  
 

De voorzitter constateert vervolgens dat het AB instemt met het voorstel.  
 

Besluit 

Het AB heeft besloten om af te rekenen over 2022 en daarbij de volgende uitgangspunten te 

hanteren: 

a) Het werkelijke aantal uren dat in 2022 per deelnemer is geleverd wordt toegepast voor 
het afrekenen van de werkelijke kosten 2022 van het primair proces minus eigen               
opbrengsten over dat jaar; 

b) De kosten samenhangend met MT, Bedrijfsvoering en ICT af te rekenen tegen de 
oorspronkelijk bij de begroting 2022 vastgestelde verdeelsleutel; 

c) Voor 2022 een tarief van € 89 per uur te hanteren voor extra dienstverlening. 
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VTH Uitvoeringsprogramma 2023 (ter besluitvorming) 

Voorstel 

Er is voorgesteld om: 

1. In te stemmen met het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland; 
2. De deelnemende colleges te vragen om het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 

Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen dan wel integraal over te nemen in hun eigen 
VTH-uitvoeringsprogramma en daarbij aandacht te hebben voor de aandachtspunten die 
de OD meegeeft (Bijlage 2). 

 

Bespreking 
Mevrouw De Beer en de heer Roelink hebben de uitgangspunten, het totstandkomingsproces 
en de inhoud van het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 gepresenteerd. 
 

Op een vraag van de voorzitter hoe de deelnemers dit proces ervaren hebben, geeft de heer 
Roelink aan dat ambtelijk de deelnemers het fijn vinden dat we op tijd zijn gestart en op tijd 
klaar zijn, zodat het UVP kan worden meegenomen in het eigen UVP. Ook de vele 
afstemmingsmogelijkheden worden gewaardeerd door de deelnemers. Verder constateert de 
heer Roelink dat als de uitvraag gedaan wordt bij de deelnemers om aan te geven wat hun 
wensen en ambities zijn op het gebied van milieu, daar weinig reactie op komt. In 2023 
worden er daarom sessies georganiseerd om wensen en ambities eerder en meer boven tafel 
te krijgen.   
 

In reactie op de pilot in het kader van het regionaal programmeren, vraagt de heer König zich 
af waarom gekozen is voor de voedingsmiddelenindustrie. De heer Roelink licht toe dat 
hiervoor gekozen is omdat iedere deelnemer bedrijven in die branche heeft en het een 
branche is met de nodige milieurisico’s. Naar de toekomst zal de risicoanalyse in beginsel 
leidend zijn bij het kiezen van branches.  
 

De heer Van der Poel geeft aan dat hij had verwacht dat de nieuwe risicotool nu al gebruikt 
zou zijn. In dat kader licht de heer Roelink toe waarom nog een verbeterslag nodig is in de 
risicotool en deze dus niet gebruikt kon worden voor dit UVP. Aanvullend geeft de heer Bos 
aan dat in het kader van het IBP VTH nagedacht wordt over een landelijk kader voor de 
risicotool. De heer Roelink geeft aan dat Twente en IJsselland daar niet op kunnen wachten 
en dus doorgaan met de doorontwikkeling van de tool, zodat deze conform de bestuurlijke 
wens gebruikt kan worden voor het UVP 2024.  
 

Tot slot wijst de heer Roelink op het feit dat ambtelijk aan de OD gevraagd is om het toezicht 
energielabel C bij kantoorgebouwen op te pakken, hoewel dit feitelijk een bouwtaak is. Er zal 
een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. In dat kader wijst de heer Roelink op de 
gesprekken tijdens de AB-heisessie, waarbij de bestuurlijke wens is uitgesproken om vooral 
te excelleren op het bestaande takenpakket en terughoudend te zijn in het oppakken van 
nieuwe taken.  
 

In reactie daarop geven mevrouw Brinkman en de heer Schuurman aan een voorstel met 
belangstelling tegemoet te zien, maar het moet wel passen bij de basistaken omdat 
excelleren in die taken een bestuurlijke wens is. 
 

De heer Smit vraagt naar de relatie tussen de SPUK Energie en de toezichttaak voor 
energielabel C bij kantoorgebouwen. De heer Van Zanten antwoord daarop dat de SPUK ziet 
op de bestaande OD-taken op het gebied van energietoezicht en niet op deze nieuwe 
bouwtaak.  
 

Tot slot constateert de voorzitter dat de huidige aanpak, waarbij in een eerder stadium 
begonnen is met het UVP en er een mooi programma opgeleverd is, ook bestuurlijk op veel  
waardering kan rekenen. 
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Besluit 
Het AB heeft besloten om: 

1. In te stemmen met het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 Omgevingsdienst IJsselland; 
2. De deelnemende colleges te vragen om het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 

Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen dan wel integraal over te nemen in hun eigen 
VTH-uitvoeringsprogramma en daarbij aandacht te hebben voor de aandachtspunten die 
de OD meegeeft (Bijlage 2). 
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De bodemtaken van de omgevingsdienst: omvang, uitdagingen en actualiteiten (ter 

informatie) 

Voorstel 
Er is voorgesteld om kennis te nemen van de bodemtaken van de omgevingsdienst, de 

omvang daarvan, de uitdagingen in dit werkveld en de actualiteiten rond deze taken.  

 

Bespreking 
Mevrouw Klein Douwel, adviseur bodem bij de OD, geeft een presentatie over de 
bodemtaken.  
 

De heer König stelt een verduidelijkende vraag over de omvang van het takenpakket in relatie 
tot de tijdsbesteding. Hij constateert dat de betreffende sheet niet ziet op de tijdsbesteding 
aan de taken. Mevrouw Klein Douwel beaamt dit.  
 
De voorzitter haakt daarop aan met de vraag of de tijdsbesteding vergelijkbaar blijft na de 
verschuiving van bodemtaken van de provincie naar de gemeente. Mevrouw Klein Douwel 
geeft aan dat gemeenten zelf meer tijd kwijt zijn aan de verantwoording in 
omgevingsplannen. Voor de OD verandert er in beginsel niet veel.   
 

De heer Van der Poel wijst op de noodzaak van afstemming in breder verband en noemt 
daarbij het provinciale programma landelijk gebied als voorbeeld. 
 
De heer König vraag een nadere duiding van de beleidsbrief bodem en water sturend. 
Mevrouw Klein Douwel licht toe dat de beleidsbrief nadrukkelijk oproept tot ordening van de 
ondergrond. 
 

Besluit 
Het AB heeft met belangstelling kennis genomen van de presentatie van mevrouw Klein 
Douwel over de bodemtaken van de OD. 
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Bestuursrapportage najaar 2022 (ter informatie) 

Voorstel 
Op 24 oktober is de 'Bestuursrapportage najaar 2022' per mail verzonden aan alle AB-leden. 

Voorgesteld is om de AB-leden de gelegenheid te bieden in gezamenlijkheid te reflecteren op 

de bestuursrapportage.   

 

Bespreking 
De heer Van Zanten licht de bestuursrapportage toe en doet dat vanuit het perspectief dat we 
inmiddels in december zijn aanbeland. Hij constateert dat de productie goed op peil ligt. Er 
zijn nog wel enkele knelpunten op het gebied van milieuzonering en bodem. Door een 
risicogestuurde aanpak en goed overleg met de deelnemers, slinken de achterstanden op 
deze vakgebieden. Financieel gezien is het dreigende tekort eveneens aan het slinken. Dit 
komt door onderuitputting in het personeelsbudget en enkele materiële budgetten. Ook de 
OD kan namelijk niet alle medewerkers binnen krijgen, die ze graag binnen zou willen 
hebben. 
 
De voorzitter constateert dat er grote vorderingen zijn gemaakt en deze bestuursrapportage 
geen vragen oproept bij de AB-leden.  
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Besluit 
Het AB heeft kennisgenomen van de Bestuursrapportage najaar 2022.  
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Rondvraag en sluiting 

De voorzitter constateert dat er geen punten zijn voor de rondvraag en sluit vervolgens de 

vergadering onder het uitspreken van een slotwoord waarin hij terugkijkt op het jaar, iedereen 

bedankt voor de inzet en iedereen een verlicht kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 

toewenst.  
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Toelichting voorstel

Inleiding/samenvatting
Omgevingsdienst IJsselland schreef een Kadernota, waarmee de we Raden en Staten tijdig informeren 
over de (beleidsmatige) ontwikkelingen bij de organisatie, de manier waarop deze bij kan dragen aan 
maatschappelijke opgaven en de algemene financiële kaders.

Beoogd resultaat
Beoogd resultaat is een Kadernota voor 2024, die Raden en Staten helpt bij het beoordelen van de 
ontwerpbegroting van OD IJsselland, die medio april zal worden voorgelegd aan Raden en Staten.

Kader
Het kader voor het opstellen van de kadernota wordt gevormd door Artikel 58b van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Argumenten
Het toesturen van de kadernota aan Raden en Staten is een wettelijke plicht. Raden en Staten hebben 
daarmee informatie beschikbaar voor hun voorjaarsnota’s en kunnen zich tijdig voorbereiden op het 
beoordelen van de ontwerpbegroting van OD IJsselland.

Risico’s en kanttekeningen
De afgelopen jaren bewijzen dat ontwikkelingen een grillig verloop kennen en op voorhand moeilijk te 
voorspellen zijn. Zo is de Omgevingswet al meerdere keren uitgesteld en staan we aan het begin van 
een omvangrijk interbestuurlijk programma ter verbetering van het Nederlandse stelsel van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Deze ervaringen maken een gedetailleerde 
vooruitblik naar 2024 een opgave waarbij behoedzaamheid geboden is. In onze financiële vertaling zijn 
we daarom voorzichtig

Uitvoering
Na vaststelling door het AB, wordt de kadernota ter informatie aan Raden en Staten gestuurd. Met de 
kadernota start de planning- en controlcyclus van 2024. Hierop volgend stellen we de begroting, het 
uitvoeringsprogramma, de voorjaars- en najaarsbestuursrapportage en uiteindelijk in 2025 de evaluatie 
in de jaarstukken op. 

Financiële consequenties
n.v.t. 

Communicatie/draagvlak
De nota is een communicatiemoment tussen OD IJsselland en de Raden en Staten en biedt 
gelegenheid hier naar wens actief aandacht te vestigen op de inhoudelijke meerwaarde van OD 
IJsselland in relatie tot de maatschappelijke opgaven waar Raden en Staten voor opgesteld staan.

Bijlagen
1. Kadernota 2024
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De afgelopen jaren stonden voor Omgevingsdienst IJsselland in het 
teken van verandering en doorontwikkeling. Sleutelwoord hierbij 
was ‘professionaliseren’. Daarbij hebben deelnemende gemeenten 
en provincie Overijssel aan de basis gestaan van onder andere het 
programma Samen Toekomstbestendig. Het proces van verandering 
en ontwikkeling zetten we komende jaren door. 

De rapporten van de Commissie van Aartsen en de Algemene 
Rekenkamer zijn op landelijk niveau opgevolgd en worden in het 
Interbestuurlijk Programma VTH (IBP-VTH) tussen nu en eind 2024 in 
uitvoering genomen. De consequenties daarvan worden snel concreet. 
Daarnaast spelen er landelijk en in onze regio allerlei ontwikkelingen op 
het gebied van energietransitie, woningbouw en infrastructuur en 
circulaire economie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van 
windmolens en windmolenparken, zonneparken, de inzet van waterstof 
en het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Maar ook het 
stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende 
stoffen hebben grote impact op de samenleving.

In deze meervoudige context worden wij uitgedaagd van belang te zijn en te 
blijven en dat vraagt om innovatiekracht en -vermogen. Los daarvan vinden 
er in de verdeling van taken tussen de deelnemers en OD IJsselland medio 
2024 naar verwachting veranderingen plaats. Zo krijgt de door de provincie 
aan OD IJsselland overgedragen Omgevingstafel medio 2023 verder vorm 
en vinden naar verwachting overzienbare taakverschuivingen plaats als de 
Omgevingswet uiteindelijk is ingevoerd.

Wij dragen als dienst bij aan het realiseren van de ambities van de 
‘bevoegde gezagen’. In sommige gevallen is er een spanningsveld tussen 
deze ambities en de praktische realisering. Vaak wordt dit beïnvloed door de 
beschikbare financiële middelen. Het is onze rol om tijdig aan te geven wat 
wel en niet mogelijk is in de uitvoering of bij beleidsondersteunende taken, 
bijvoorbeeld het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. Bij de invoering 
van de Omgevingswet zien we dit spanningsveld concreet ontstaan. 
Impactanalyses door onder meer het IPO en Omgevingsdienst NL tonen 
aan dat er meer middelen nodig zijn voor de uitvoering van de afspraken. 
Wij zullen in samenspraak met het Algemeen Bestuur het Rijk vragen om 
ons tegemoet te komen met extra middelen. Daarnaast zien we, als gevolg 
van de arbeidsmarkt, een grote opgave om voldoende deskundigheid en 
capaciteit aan te trekken en te behouden.

Naast bovengenoemde veranderingen is er ook een aantal grootschalige 
interne veranderingen. In 2024 werken we een jaar met onze nieuwe 
financiële en personeels- en salarisadministratie en ruim een half jaar met 
nieuwe kantoorautomatisering. Ons bedrijfsbureau is op sterkte en daarmee 
hebben we oplossingen gevonden voor de verdere professionalisering van 
onze organisatie. Ook hebben we in 2023 de eerste ervaringen opgedaan 
met regionaal programmeren. Die ervaringen gaan we in 2024 benutten en 
uitbouwen. We zetten daarmee in op het verder professionaliseren van onze 
dienstverlening door het leveren van kennis en capaciteit. We doen dat 
dichtbij onze deelnemers op een effectieve en efficiënte wijze om daarmede 
de deelnemers, zijnde gemeenten en provincie, optimaal te ondersteunen.

Onze inzet voor de begroting 2024–2027 is om de reguliere dienstverlening 
binnen de beschikbare middelen uit te voeren. We voorzien daarin wel 
knelpunten met betrekking tot de mogelijke extra opgaven. 

Voorwoord
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Met name de uitvoering van de Omgevingswet - en de daarmee gepaard 
gaande extra werkzaamheden en verwachtingen vanuit de samenleving - 
alsmede de aanpak van de arbeidsmarkt vragen daarbij aandacht.

OD IJsselland hanteert in haar operatie drie kernwaarden die ook in 2024 
voor ons en in de samenwerking met onze deelnemers centraal staan: 

• Kwaliteit: OD IJsselland levert goed en tijdig haar producten en 
diensten. We zijn een kennisorganisatie, voldoen aan de daartoe 
gestelde kwaliteitscriteria en blijven ons ontwikkelen. We zijn 
betrouwbaar en transparant en leggen verantwoording af over ons werk. 
Op regionaal niveau doen we dat eens per 4 maanden, per deelnemer 
doen we dat maandelijks.

• Nabijheid: De OD IJsselland verzorgt de uitvoerende milieutaken voor 
11 gemeenten en de provincie Overijssel in de regio IJsselland en de 
bouwtaken voor provincie Overijssel en Ommen. Wij zijn regionaal en 
lokaal goed op de hoogte van wat er speelt. We zijn de ogen en oren op 
milieugebied in de regio en dagelijks actief in het veld, bij de bedrijven 
en op de gemeente/provinciehuizen. We zijn samenwerkingsgericht en 
bestuurlijk/lokaal sensitief. We begrijpen onze eigen rol en die van de 
ander. Zo zijn we goed in staat om kwaliteit te leveren en om ook lastige 
onderwerpen op een goede manier te bespreken.

• Efficiency: Bij dit alles verliezen we de efficiency zeker niet uit het oog. 
Door slim samenwerken, zakelijk te opereren, goed plannen en een 
robuuste bedrijfsvoering maken we daarin stappen. We zijn daarbij ook 
klaar voor veranderingen, denken vanuit de klant, beschikken over de 
juiste kennis en weten onze ketenpartners te vinden.

‘Omgevingsdienst IJsselland, waarborgt de leefomgeving, versterkt 
bedrijven’ is ons adagium, gebaseerd op bovenstaande kernwaarden. 
We staan voor een schone en veilige leefomgeving waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. Deze omgeving is permanent in verandering 
en het is bij al deze ontwikkelingen van belang dat we het uitbouwen en 
verstevigen van het onderlinge en maatschappelijke vertrouwen verder 
voortzetten met elkaar.

Maarten Offinga
Voorzitter

Pieter-Jan van Zanten
Secretaris/directeur
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Omgevingsdienst IJsselland verleent vergunningen, houdt toezicht 
en voert controles uit bij bedrijven. We werken nauw samen met  
en voor 11 gemeenten in IJsselland en de Provincie Overijssel.  
Deze kadernota signaleert nieuwe ontwikkelingen en informeert 
raads- en statenleden hierover. Waar mogelijk geven we toelichting 
op de effecten van deze ontwikkelingen, zowel voor de bedrijfs- 
voering als voor financiën. 

De kadernota is een belangrijk instrument om onze begroting 2024 vorm te 
geven. We schetsen hierin de belangrijkste ontwikkelingen die ons op dit 
moment bekend zijn. Niet alle ontwikkelingen en de consequenties daarvan 
zijn op voorhand te voorspellen. Daar waar mogelijk koppelen we de  
ontwikkelingen aan onze taakuitvoering. 

Onder de tab 'Externe ontwikkelingen' leest u over externe ontwikkelingen 
die invloed hebben op onze organisatie. De tab 'Interne ontwikkelingen' 
gaat in op relevante interne ontwikkelingen. Ten slotte leest u onder de tab 
'Algemene financiële uitgangspunten' over dit onderwerp. 

Inleiding
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Interbestuurlijk programma VTH
 
Het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (IBP-VTH) is erop gericht substantiële stappen te zetten in 
de verbetering van het VTH-stelsel. De uitvoering van het IBP-VTH gaat 
in 2024 het tweede jaar in en richt zich vooral op de implementatie van  
activiteiten vanuit 6 pijlers (zie ook kader). Voor Omgevingsdienst 
IJsselland betekent dit onder andere dat de aandacht zicht richt op: 

• Het verder verbeteren van de informatiehuishouding en datakwaliteit.
• Het ontwikkelen en implementeren van een landelijke grondslag  

voor financiering en mandatering van omgevingsdiensten. 
• Het actief monitoren van de kwaliteit van het milieutoezicht. In 2024 

neemt Omgevingsdienst IJsselland deel aan de visitatie van de  
omgevingsdiensten, die met een tweejaarlijkse cyclus en een  
centrale rapportage worden uitgevoerd.

• Kennis delen en ontwikkelen waaronder: 
-  het uitwisselen van de kennis en expertise tussen omgevingsdiensten,   
   onder meer door gebruikmaking van specialistische kennis; 
-  het uitwisselen van kennis tussen omgevingsdiensten en andere  
   kennisbronnen. 

• Doorontwikkeling naar één regionale risicoanalyse en uitvoerings-  
en handhavingsplan. Hierbij worden de taken, verantwoordelijkheden  
en het proces meegenomen en borgen we de verdere professionalise-
ring van de beleids- en uitvoeringscyclus (zie afbeelding).

De Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treden naar 
verwachting in werking en vragen om een nieuwe, efficiënte manier van  
samenwerken tussen gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.  
Het vormgeven van deze samenwerking zal een belangrijke focus  
worden binnen het IBP-VTH.

Het VTH-stelsel is nooit af en blijft komende jaren onze aandacht vragen. 
Eind 2024 vindt een evaluatie van het IBP-VTH plaats en worden de  
vervolgstappen voor de jaren na 2024 gedefinieerd.

6 pijlers Interbestuurlijk programma VTH 

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging
3. Informatievoorziening VTH
4. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt
5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht

Externe ontwikkelingen Stratechisch  
beleidskader

Operationeel 
beleidskader

Rapportage 
& evaluatie

Monitoren

Uitvoeren

Voor- 
bereiden

Strategische 
cyclus

Operationele
cyclus

PLANNING & 
CONTROL
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Omgevingswet
 
Naar verwachting heeft de Omgevingswet in 2024 kracht van wet. Onze 
organisatie heeft zich daar zo goed mogelijk op voorbereid, in nauwe 
samenwerking met de (keten)partners in onze regio. Uitvoering van deze 
nieuwe veelomvattende wet zal in de eerste fase extra inspanningen 
vragen van onze dienst. Er is sprake van een overgangsfase met nieuwe 
werkprocessen, aangepaste ICT-systemen en kortere procedures. 
Op de achtergrond leveren wij onze bijdrage door het ontsluiten van 
belangrijke milieudata naar landelijke voorzieningen voor onder meer 
geluids- en risicobronnen en bodeminformatie.

Zodra de uitvoering van deze nieuwe wet meer in de beheerfase komt, 
kunnen wij meer invulling geven aan welke mogelijkheden deze wet biedt 
om onze taakuitvoering naar bedrijven en inwoners te optimaliseren. 
Zowel wat betreft het behalen van de benodigde rendementen voor milieu 
en leefomgeving, als voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook dat 
vereist nauwe samenwerking met onze (keten)partners in de regio, in het 
bijzonder ook wat betreft de regulering en normering van milieuregels in 
de omgevingsplannen die de bevoegde gezagen moeten opstellen in de 
periode tot 2029. Vanuit onze vakinhoudelijke kennis leveren wij daar een 
belangrijke bijdrage aan. 

Wat dit betekent voor de incidentele en structurele uitvoeringslasten, is 
nu nog niet vast te stellen. Dat moeten we monitoren via onze planning 
& control-cyclus. Ook op landelijk niveau vindt komende periode nader 
onderzoek plaats naar de uitvoeringslasten voor omgevingsdiensten en 
bevoegde gezagen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
 
Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. 
De wetgever beoogt om de bouwkwaliteit te  
verhogen door de inzet van onafhankelijke 
kwaliteitsborgers en een betere 
aansprakelijkheidsregeling. Hiermee worden 
bepaalde taken voortaan door marktpartijen 
uitgevoerd, in plaats van door gemeenten/
omgevingsdienst. Wij hebben ons zo goed 
mogelijk voorbereid op de effecten van deze 
nieuwe wet, samen met onze partners die de 
bouwtaken bij ons hebben belegd. Daarbij 
zetten we in op meer regionale samenwerking 
om deze taken adequaat en voldoende robuust 
uit te voeren.

Maatschappelijke veranderopgave
 
Onze maatschappij verandert. Er is een kentering in 
de manier waarop wij omgaan met onze leefomgeving, 
gezondheid en veiligheid. We werken op alle niveaus – 
wereldwijd, Europees, landelijk en regionaal – aan  
langetermijn-oplossingen op het gebied van energie 
en duurzaamheid. Omgevingsdienst IJsselland heeft als 
uitvoeringsorganisatie een belangrijke rol in de concretisering van 
oplossingen en veranderingen in de manier waarop wij met de wereld 
omgaan. Als dienst anticiperen wij op deze veranderingen en komen 
met voorstellen op deze thema’s om hier uitvoering of versnelling in te 
brengen.  
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Energie en duurzaamheid
Vanaf 2024 zetten we de huidige projectmatige inzet op de activiteiten op de 
energiebesparingsplicht voort. In onze begroting 2024 nemen we daarvoor 
een voorstel voor structurele opname in op. 

Het Rijk stelt voor de jaren tussen 2022 tot en met 2026 extra middelen 
beschikbaar voor aanvullende capaciteit voor toezicht en handhaving op de 
energiebesparingsplicht. Dit doet zij met een eenmalige specifieke uitkering 
ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van 
de energiebesparingsplicht (verder SPUK Energie). Dit is in aanvulling op 
de al ingezette en geplande capaciteit voor toezicht- en handhavingsactivi-
teiten op de energiebesparingsplicht en geldt niet voor geplande capaciteit 
in het kader van de Versterkte Uitvoering Energiesbesparings- en informa-
tieplicht (VUE), een regeling van de Rijksoverheid. 

De middelen die de Provincie Overijssel afgelopen jaren beschikbaar stelde 
ter versterking van het toezicht op de energiebesparingsverplichting, eindi-
gen 31 december 2023. We zetten de SPUK Energie-gelden vanaf 2024 in 
om opnieuw, aanvullend op de al ingezette en geplande capaciteit door de 
gemeentelijke partners, extra inzet te plegen voor toezicht en handhaving 
op de energiebesparingsplicht. Daarmee geven wij invulling aan de wens 
van de rijksoverheid op dit gebied. Om dit te kunnen uitvoeren, investeren 
we in nieuw eigen personeel om ook op de langere termijn de kennis en er-
varing binnen onze dienst op peil te houden. Op die manier leveren we een 
duurzame bijdrage aan de energietransitie.

Meerjarig actualisatieprogramma vergunningen
Met actuele vergunningen kunnen wij ons werk goed uitvoeren binnen een 
gelijk speelveld voor bedrijven. Voor de meest complexe bedrijven zijn actu-
ele vergunningen wettelijk verplicht. Vanaf 2024 zetten we in op een actu-
alisatieprogramma om structureel, gerichter en efficiënter vergunningen te 
actualiseren. In dit programma houden we rekening met wet- en regelgeving 
(inclusief regionaal VTH-beleid), de actuele risicoanalyse en bevindingen 
van controles. In onze begroting 2024 nemen we een voorstel voor structu-
rele opname voor actualisatie op. 

Circulaire economie
In een circulaire economie wordt slimmer en zuiniger omgegaan met grond-
stoffen en wordt hergebruik gestimuleerd. Nederland streeft ernaar in 2030 
vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair 
te zijn. Op initiatief van en samen met de provincie concretiseren we deze 
opgave voor onze regio, in afstemming met de andere (keten)partners. Ons 
contact met ondernemers en brancheorganisaties biedt mogelijkheden tot 
signalering en advisering, het delen van kennis en verbinden van relevante 
partijen. 

Transitie veehouderij, land- en tuinbouw
Landelijk, provinciaal en lokaal wordt gewerkt aan een duurzame landbouw 
met respect voor dierenwelzijn en de leefomgeving. Het Rijk, de sector en 
de betrokken partijen ontwikkelen een pakket van maatregelen, zoals het 
stimuleren van een transitie naar biologische landbouw (van 4% naar 15% 
in 2030) en een structurele stikstofaanpak. In deze transitie wordt bij uitstek 
veel gevraagd van onze belangenafweging en taakuitvoering en onze rol als 
kundige gesprekspartner, in nauwe samenwerking met de GGD als ken-
nisinstituut en adviseur.

Zeer Zorgwekkende Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) krijgen de afgelopen jaren steeds meer 
aandacht. Deze stoffen zijn geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor 
mens en milieu en het streven is om deze stoffen uit de leefomgeving te 
weren. De komende jaren werken we - dankzij provinciale en landelijke ini-
tiatieven - branche- en themagericht aan bewustwording, het vergroten van 
kennis en samenwerking. 

 

PAGINA 
VOORUIT

PAGINA 
TERUG

Voorwoord Inleiding Externe  
ontwikkelingen

Interne  
ontwikkelingen

Algemene financiële 
uitgangspunten



8

Omgevingsdiensten zijn nog jonge organisaties in een zeer 
dynamische omgeving. We zijn volop in ontwikkeling en moeten  
continu innoveren. Dat geven we vorm binnen onze eigen  
organisatie, maar doen we ook samen (programmatisch)  
met Omgevingsdienst Twente (ODT) en landelijk binnen  
Omgevingsdienst NL, de vereniging van 29 omgevingsdiensten  
in Nederland (www.omgevingsdienst.nl). 

Programma Samen Toekomstbestendig 

Het programma ‘Samen Toekomstbestendig’ geeft via diverse projecten 
vorm aan de beweging waarin we als organisatie doorontwikkelen. Waar we 
eerder als jonge organisatie onze positie ontdekten en verkenden, komen 
we nu in een fase waarin we onze organisatie steeds verder professiona-
liseren. De basis voor geprogrammeerd en risicogericht, procesgericht en 
informatiegestuurd werken is in de afgelopen jaren gelegd. Deze drie bewe-
gingen versterken elkaar steeds meer en versnellen de inbedding van alle 
nieuwe ontwikkelingen en opgaven die in 2024 op ons afkomen.

Risicogericht en geprogrammeerd werken
Het accent van het programma Samen Toekomstbestendig is sterk gericht 
op het verder ontwikkelen van risicogericht en geprogrammeerd werken. Er 
vindt een verschuiving plaats naar meerjarig, regionaal en branchegericht 
toezicht. Bedrijven in ons werkgebied worden ingedeeld in branchegroepen. 
Vanuit de ervaringen van de pilot regionaal programmeren werken we aan 
verbeteringen in de manier waarop we onze taken uitvoeren. Deze werkwij-
ze draagt bij aan de efficiency en een groter level playing field. 
Bij deze benadering geven we prioriteit aan de bedrijven met een slecht na-
leefgedrag. Dit heeft een positief effect op het naleefgedrag voor de gehele 
regio. Wij sturen hierbij nadrukkelijk op het behalen van (milieu)effecten en 
gebruiken de data waarover wij beschikken op een slimme manier.

Informatiegestuurd werken
Informatiegestuurd werken heeft blijvend onze aandacht, door informatie ef-
ficiënt in te winnen, te verstrekken en te ontsluiten. Dit zorgt ervoor dat data 
minder versnipperd wordt aangeboden, data uit documenten gemakkelijker 
is op te halen en dat we steeds meer beslissingen kunnen nemen op basis 
van data. Hierdoor wordt het risicogericht en geprogrammeerd werken nog 
beter ondersteund. Daarnaast investeren we verder in het beter toegankelijk 
maken van dossiers en andere informatieproducten tussen Omgevings-
dienst IJsselland en haar partners. 

Procesgericht werken
Procesgericht werken is het creëren van samenhang tussen werkzaamhe-
den, waardoor processen optimaal kunnen worden uitgevoerd. We relateren 
onze werkzaamheden en gemaakte vorderingen steeds meer aan de in ons 
uitvoeringsprogramma gestelde (sub)doelstellingen en sturen direct bij als 
dat nodig is. 

Interne ontwikkelingen




Informatiegestuurd 
werken

Procesgericht 
werken Geprogrammeerd en 

risicogericht werken
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Data en digitalisering
De digitalisering van onze maatschappij drijft ook ontwikkelingen binnen 
onze organisatie aan, bijvoorbeeld als gevolg van het Digitaal Stelsel  
Omgevingswet (DSO). In 2023 bouwen we verder aan onze interne  
IT-infrastructuur en -architectuur. Informatietechnologie, informatieveiligheid, 
dataregistratie en gegevensbeheer krijgen ook in de jaren hierna een steeds 
nadrukkelijker rol in onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld vanuit datagestuurd 
werken en regionaal programmeren. Ook het hybride werken binnen onze 
organisatie en de wetgeving op het gebied van privacy en toegankelijkheid 
bewegen ons tot aanpassingen in onze manier van werken. Niet alle ont-
wikkelingen en de consequenties daarvan zijn op voorhand te voorspellen, 
maar dat we vanuit het oogpunt van digitalisering voortdurende aandacht  
en financiële middelen hiervoor nodig hebben, staat buiten kijf.

Kennisorganisatie 
Kennis is voor onze organisatie van groot belang. Onder meer als ge-
volg van de arbeidsmarkt, waarin expertise schaars is, moeten en willen 
we komende jaren investeren in onze organisatie als kennisinstituut. Via 
samenwerking in de regio en met (keten)partners, zoals Omgevingsdienst 
NL, werken we komende jaren aan kennisbehoud en -ontwikkeling in onze 
organisatie. In 2023 en 2024 gaan we door met het uitvoeren van acties 
vanuit ons rapport Strategische Personeelsplanning (SPP, 2022) om te ko-
men tot een toekomstbestendige personele organisatie. We stemmen daar 
onze werving op af, professionaliseren het traineeprogramma, werken met 
mentoren en leggen en versterken de contacten met opleidingsinstituten 
om afstudeerders en stagiaires aan te trekken. Onze medewerkers binden 
we aan onze organisatie met goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, 
passende faciliteiten en door oog en oor voor hen te hebben. Goed leider-
schap is hiervoor essentieel en we investeren in opleiding voor en ontwik-
keling van onze leidinggevenden. Opleiden en ontwikkelen is ook belangrijk 
om aan de kwaliteitscriteria te (blijven) voldoen en om veranderingen in het 
werkveld te kunnen bijhouden. We investeren in een continu leerprogramma 
voor alle medewerkers, zowel op individueel, team- als organisatieniveau. 

Doorontwikkeling organisatie & sturing
Omgevingsdienst IJsselland is een jonge organisatie, volop in ontwikkeling 
en is daarbij sinds haar start in 2018 zowel qua takenpakket, taakomvang 
als medewerkers flink gegroeid. We startten met een kleine 100 medewer-
kers en zijn inmiddels gegroeid naar bijna 150 medewerkers. Met het pro-
gramma Samen Toekomstbestendig is in de periode 2020-2022 een stevige 
basis voor de uitvoering van de VTH-taken gelegd. Deze ontwikkelingen 
zijn geen eindpunt, maar onderdeel van een continue ontwikkeling die onze 
omgeving, lokaal, regionaal en landelijk, van ons vraagt. Wij werken daarbij 
binnen onze organisatie vanuit onze kernwaarden ‘kwaliteit’, ‘nabijheid’ en 
‘efficiency’ met de praktische competenties ‘zakelijk’, ‘betrouwbaar’, ‘stand-
vastig’, ‘integraal werken’, ‘creativiteit’ en ‘bestuurlijke sensitiviteit’. Deze 
continue ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de sturing die de organisatie 
krijgt. Eind 2022 is dit onderwerp opgepakt en in 2023 zullen hiertoe voor-
stellen worden ontwikkeld die uiterlijk begin 2024 zullen worden gereali-
seerd.
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In het voorjaar van 2022 is de begroting 2023 opgesteld. Daarbij 
is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de benodigde 
budgetten. Pas in de loop van 2023 wordt duidelijk of de geraamde 
middelen passend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 

Zowel de kadernota als de begroting moeten ver voordat 
het begrotingsjaar start, gemaakt worden. Voor de 

begroting 2024 kunnen we dan ook nog niet 
steunen op ervaringscijfers uit 2023. 

Voor de effecten van nieuwe, blijvende 
aandachtspunten of ontwikkelingen, 

zoals de Actualisatie van vergunnin-
gen en Energie en duurzaamheid, 
doen we bij de begroting een 
voorstel voor de stap van tijdelijke 
naar structurele financiering of een 
uitbreiding hiervan.

De algemene uitgangspunten die we hanteren voor de kadernota 2024 zijn: 

• Prijs- en loonindexatie: als gevolg van de hoge inflatie zien we bij 
het schrijven van deze nota dat grote prijsstijgingen worden aangekon-
digd. Ook worden hoge looneisen gesteld. In de begroting voor 2023 
is rekening gehouden met een loonindex van 2,3%  en een prijsindex 
van 2,5%. Die percentages zullen voor 2023 ontoereikend zijn en zullen 
zeker ook doorwerking hebben op de begroting 2024. We hopen bij 
het opstellen van de begroting 2024 (in het vroege voorjaar van 2023) 
meer zicht te hebben op de ontwikkelingen van loon- en prijsstijgingen. 
Uitgangspunt daarbij is dat onze dienst dezelfde indexpercentages zal 
hanteren als de andere gemeenschappelijke regelingen in de regio.  

• Actualisatie begroting 2023: in de begroting 2023 zijn aannames ge-
daan voor de aanpassing van het loonkostenbudget voor het Bedrijfsbu-
reau, voor de inrichting van de ICT-omgeving en voor de uitvoering van 
de personele, salaris- en financiële administratie in eigen beheer. Begin 
2023 hebben we een beter zicht op de juistheid van de aannames die 
we in het voorjaar van 2022 hebben gemaakt. Als daartoe aanleiding is 
zullen we correcties op de aannames verwerken in de begroting 2024.

• Specifieke uitkeringen: in 2022 is een specifieke uitkering toegekend 
voor een periode van 3 jaar ten behoeve van activiteiten die vanuit het 
Interbestuurlijk Programma VTH noodzakelijk zijn. Daarnaast is een 
specifieke uitkering extra ondersteuning toezicht en handhaving energie-
besparingsplicht toegekend voor de periode tot en met 2026. We voegen 
deze middelen en de besteding daarvan toe aan de begroting 2024 en 
maken deze op afzonderlijke kostenplaatsen zichtbaar. 

Algemene financiële uitgangspunten
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Geachte Raden en Staten,

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland stuur ik u de 
‘Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJsselland’ (hierna: de kadernota). In de kadernota  
signaleren we nieuwe ontwikkelingen en waar mogelijk geven we toelichting op de 
(financiële) effecten van deze ontwikkelingen. De kadernota biedt context bij de 
interpretatie van onze ontwerpbegroting 2024, die we medio april aan u voorleggen.

Maatschappelijke veranderopgave
De afgelopen tijd werkten we intensief aan de ontwikkeling van de dienst en is er een 
stevige basis gelegd voor een goede dienstverlening aan samenleving, bedrijven, 
gemeenten en provincie. Dat neemt niet weg dat onze maatschappij verandert. Er is 
een kentering in de manier waarop wij omgaan met onze leefomgeving, gezondheid en 
veiligheid. We werken op alle niveaus aan lange-termijn-oplossingen op het gebied van 
duurzaamheid. Omgevingsdienst IJsselland heeft als uitvoeringsorganisatie een 
belangrijke rol in de concretisering van oplossingen en veranderingen in de manier 
waarop wij met de wereld omgaan. Als dienst anticiperen wij op deze veranderingen en 
komen met voorstellen op deze thema’s om hier versnelling in aan te brengen.  

Onzekerheid
De afgelopen jaren bewijzen dat ontwikkelingen een grillig verloop kennen en op 
voorhand moeilijk te voorspellen zijn. Wie had drie jaar geleden verwacht dat we 
overvallen zouden worden door een wereldwijde pandemie? Dat er op dit moment 
oorlog in Europa zou zijn en een energiecrisis die zijn weerslag heeft op vrijwel de 
gehele economie? Deze ervaringen maken een gedetailleerde vooruitblik naar 2024 
een opgave waarbij voorzichtigheid geboden is. Dat ziet u ook in onze kadernota. Qua 
externe en interne ontwikkelingen leest u wat wij voor 2024 op onze weg verwachten. 
Wij willen waarmaken wat we beschrijven, maar de ontwikkelingen in ons werkgebied 
zijn van dien aard dat het moeilijk is om concretere uitspraken over 2024 te doen. Zo is 
de Omgevingswet al meerdere keren uitgesteld en staan we aan het begin van een 
omvangrijk interbestuurlijk programma ter verbetering van het Nederlandse stelsel van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In onze financiële voorspelling zijn 
we, met de afgelopen drie jaar nog vers in ons geheugen, daarom voorzichtig.  

Gemeenteraden en Provinciale Staten van de 
deelnemers aan de Omgevingsdienst IJsselland

Zwolle, 20 februari 2023

Betreft: Kadernota 2024 Omgevingsdienst IJsselland



 

Omgevingsdienst IJsselland staat voor een schone en veilige leefomgeving waar het 
goed wonen, werken en recreëren is. Deze omgeving is permanent in verandering en 
het is bij al deze ontwikkelingen van belang dat we het uitbouwen en verstevigen van 
het onderlinge en maatschappelijke vertrouwen verder voortzetten met elkaar. 
Omgevingsdienst IJsselland, waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben of behoefte aan een 
nadere toelichting, dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groet,

Maarten Offinga
Voorzitter Omgevingsdienst IJsselland
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