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1 . W aarom dit onderzoek ?
1.1 Verwachte uitstroom tot max. 25%

1.2 Onderzoeksvraagstelling

De Gemeente Hardenberg heeft ongeveer vijfhonderd mensen in dienst. Het verloop is niet groot, gemiddeld 4,5% waarvan 0,5% door

Centraal staat of en in hoeverre er beleid is geformuleerd dan wel in voorbereiding is aangaande de vergrijzing van het gemeentelijk

FPU, maar de komende vijf jaar zullen relatief veel ambtenaren afscheid nemen omdat zij vervroegd uittreden of met pensioen gaan.

personeelsbestand en de te verwachten uitstroom. Tevens is nagegaan of en in hoeverre er consequenties zijn voor de algemene

Afhankelijk van de individuele keuze van de oudere ambtenaar over het jaar van vertrek, gaat het om maximaal 25% (120 medewerkers)

werkgelegenheidsontwikkeling op het grondgebied van de gemeente.

van het totale personeelsbestand in de periode tot 2015.

Centrale onderzoeksvragen
De kwantiteit en de kwaliteit van het gemeentelijk personeel bepaalt de mate waarin de dienstverlening aan de burgers goed wordt

De centrale onderzoeksvragen zijn:

uitgevoerd; dit geldt evenzeer voor de mate waarin de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Anders gezegd, in een
gemeentelijke organisatie is de factor arbeid de meest doorslaggevende. Het vaststellen van personeelskaders is een taak van de

-	Is het personeelsbeleid van de Gemeente Hardenberg voldoende afgestemd op de verwachte demografische ontwikkelingen voor de
komende vijf jaar, zodat een adequaat bezette ambtelijke organisatie beschikbaar blijft?

gemeenteraad, het dagelijks personeelsbeleid en –beheer is een taak van het college van burgemeester en wethouders.

-	In welke mate verhoudt de werkgelegenheid binnen de gemeente Hardenberg in de diverse werkgelegenheidscategorieën (zoals
landbouw, industrie en dienstverlening) zich tot de specifieke ambtelijke arbeidsinzet (in FTE) op die categorieën?

De komende vergrijzing van het personeelsbestand (die medewerkers die geboren zijn tussen 1945 en 1950) kan ernstige gevolgen
hebben voor de continuïteit en productie van de ambtelijke organisatie. Met het oog op deze kwaliteit en de stabiliteit van de dienstverlening

1.3 Projectaanpak

aan de burgers heeft de rekenkamer getoetst of het personeelsbeleid van de Gemeente Hardenberg voldoende adequaat is afgestemd
op de verwachte personele uitstroom als gevolg van (pre)pensioen.

In het najaar van 2008 en in het voorjaar van 2009 zijn interviews gehouden met Hardenbergse ambtenaren en bestuurders1. Er is

Relevantie voor de Gemeenteraad

informatie verkregen van de Kamer van Koophandel en het regionale Centrum voor Werk en Inkomen. Aanvullend is literatuuronderzoek

De Rekenkamer acht het noodzakelijk dat de gemeenteraad kennis neemt van de bijzondere extra uitstroom van personeel vooral omdat

gedaan en zijn gemeentelijke bronnen geraadpleegd. Ook is informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.

hierbij de kans aanwezig is dat de kwaliteit en snelheid van de uitvoering van raadsbesluiten in het geding is. Met dit rapport wordt de
gemeenteraad in staat gesteld zijn kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen:

De volgende gegevens zijn geïnventariseerd:

- door het college van B&W, zo nodig, op te dragen specifieke kaders te ontwikkelen naar aanleiding van de komende uitstroom;
Personeelsbeleid

- inzicht te vragen in de organisatorische/financiële gevolgen van dit beleid in meerjarig perspectief;

- Het aantal mensen dat de organisatie in de periode 2009-2013 vanwege vervroegde uittreding of pensionering zal verlaten.

Relevantie voor het college van Burgemeester en Wethouders

- De functies die daardoor vacant komen.

Met dit rapport beoogt de Rekenkamer ook een bijdrage te leveren aan het College van B&W door:

-	De wenselijkheid om deze functies opnieuw in te vullen, in relatie tot eventuele bedrijfsmatige veranderingen in de organisatie en de

- inzicht te bieden in de aard en omvang van de extra uitstroom die te verwachten is,

verwachte activiteiten van de Gemeente in de toekomst.

- adequaat beleid te ontwikkelen om zodanige maatregelen te nemen dat de vergrijzingeffecten minimaal zullen zijn;

- De gemeentelijke arbeidsmarkt.

- de beleidsmaatregelen te spiegelen aan het bestaande HRM-beleid en zonodig hierop aan te passen;

- De arbeidsmarktpositie van de Gemeente Hardenberg.

- de maatregelen d.m.v. een systeem van monitoring te blijven volgen op de beoogde effecten.

-	De regionale arbeidsmarktsituatie: de omvang van het arbeidpotentieel en de mate waarin het niveau daarvan aansluit bij de
toekomstige vraag van de Gemeente.
- De gevolgen van de vergrijzing in het ambtelijk apparaat en op de arbeidsmarkt.
-	De effecten van de kredietcrisis op het werkloosheidspercentage, de regionale arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie van de
Gemeente Hardenberg.
- De sterkten en zwakten van het huidige HRM-beleid van de Gemeente.

1
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Namen en functies van de geïnterviewden zijn in bijlage 3 opgenomen.
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2 . V ergrijzing
2.1 Onderschat thema

Ambtelijke inzet op economische ontwikkeling
- De belangrijkste economische activiteiten in Hardenberg.
- De omvang van de werkgelegenheid per activiteitencategorie.

In de publieke sector wordt tot op heden geen of weinig aandacht besteed aan het fenomeen ‘vergrijzing’. Het krijgt geen volwaardige plek

- De ontwikkeling in iedere categorie.

in de strategische plannen van gemeenten.

- 	De gemeentelijk plannen (beleidsvisies, nota’s) die zijn gericht op het stimuleren van de economie en het toerisme in het
bijzonder.
- 	De functies in het ambtelijk apparaat die zijn gericht op (het stimuleren van) de gewenste werkgelegenheid en economische
activiteiten.
-

Tegelijkertijd is niet altijd helder wie de eerste stap moet zetten om het onderwerp op de agenda te krijgen. De verantwoordelijkheden voor
HRM-beleid zijn weliswaar belegd, maar de wijze waarop deze in praktijk vorm krijgen is sterk afhankelijk van de lokale situatie, onderlinge
verhoudingen en persoonlijke interesse voor het onderwerp.

De verhouding tussen de ambtelijke inzet per categorie en de omvang van de ontwikkelingen in iedere categorie.
Ook in de Gemeente Hardenberg is geen beleid geformuleerd ten aanzien van de vergrijzing van het personeel en de te verwachten

1.4 Leeswijzer

uitstroom 2.

Opbouw rapport
In het rapport worden twee onderwerpen behandeld: het personeelsbeleid gericht op de vergrijzing en de daarmee verband houdende
uitstroom bij de Gemeente Hardenberg en de regionale en plaatselijke werkgelegenheid.

2.2 Vergrijzing op de gemeentelijke arbeidsmarkt
Het A+O fonds Gemeenten3 heeft recentelijk een studie gemaakt van de vergrijzing op de gemeentelijke arbeidsmarkt tot 2013.
Daaruit blijkt dat de sector Gemeenten iets meer vergrijsd is dan de overheid als geheel: het aandeel van ambtenaren van 50 jaar of ouder

1.	Tot en met hoofdstuk 5 is de vergrijzing in relatie tot de arbeidsmarkt en het personeelsbeleid het centrale thema, in hoofdstuk 6 wordt
de werkgelegenheid nader belicht.
2.	In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vergrijzing van onze samenleving en de gevolgen die dat heeft voor de mobiliteit in de

binnen gemeenten wordt voor 2013 geraamd op 38 procent, en ligt voor de overheid als geheel tegen die tijd op 34 procent.
Deze vergrijzing zorgt voor een groeiende uitstroom naar (pre)pensioen. Vanaf 2011 bereiken de eerste mensen uit de naoorlogse
geboortegolf de pensioengerechtigde leeftijd, en zal de uitstroom nog sterker toenemen. Ter illustratie: in 2003 vertrokken landelijk 7.600

gemeentelijke sector. Hoofdstuk 3 is gericht op de arbeidsmarkt, de schaarste die daarin bestaat en de effecten van de kredietcrisis

fte vanwege (vervroegd) pensioen, in 2013 zal dit aantal zijn gestegen tot ruim 10.800 fte.4

op de aantrekkingskracht van de overheid.

In de gemeentelijke sector zal de vraag naar nieuwe medewerkers dus alleen al door pensionering sterk toenemen.

3.	In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vergrijzing van het ambtelijk apparaat van de Gemeente Hardenberg.
Aangegeven is hoeveel medewerkers tussen nu en 2014 (kunnen) vertrekken vanwege (vervroegd) pensioen en
welke gevolgen dat heeft voor de personeelsvoorziening per functie, mede in het licht van de schaarste die in
hoofdstuk 3 aan de orde is gekomen.

2.3 Problemen van vergrijzing
Uit de Vergrijzingmonitor5 blijkt dat de publieke sector door de vergrijzing grote problemen verwacht. De belangrijkste zijn:

4. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het HRM-beleid van de Gemeente Hardenberg en de actuele ontwikkelingen daarin.
5.	In hoofdstuk 6 staan de economie en de werkgelegenheid centraal.

-	Verlies van kennis. De medewerker die met pensioen gaat, neemt veel kennis en ervaring mee die niet is of kan worden overgedragen.

6. De conclusies en aanbevelingen vindt u in het laatste hoofdstuk.
7. Als bijlage vindt u een uitwerking van aanbevelingen voor het op te zetten HRM-beleid, ten behoeve van het College van B&W.

-	Gebrek aan motivatie bij oudere medewerkers. Dit beeld klopt niet altijd met de realiteit. Feit is wel dat ouderen andere ‘motivatiebronnen’
hebben dan jongeren.
-	Te weinig interne mobiliteit/doorstroming. Doordat ouderen vaak lang in een functie verblijven is de doorstroming van anderen beperkt,
wat vooral als een probleem wordt ervaren als het om hogere functies gaat. Dit kan leiden tot uitstroom van jongere medewerkers door
gebrek aan loopbaanmogelijkheden.
-	Lage veranderbereidheid van oudere medewerkers. Ook dit beeld spoort niet altijd met de werkelijkheid. Persoonlijke flexibiliteit hangt
ook sterk samen met bepaalde karaktereigenschappen, en die zijn niet leeftijdgebonden.
- Zwaardere fysieke omstandigheden zoals bij voorbeeld bij de zwembaden en de buitendienst.
2
3

4
5
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Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de bestaande nota’s.
In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
In het onderzoeksrapport zijn geen aantallen mensen vermeld, alleen FTE.
Een onderzoek van het Netwerk Organisatie & Vergrijzing
grijs en groen | 7

3 . A rbeidsmarkt
Weglekken van kennis is grootste nadeel

3.1 Uitstroom maakt de krapte manifest

Het weglekken van kennis wordt als het grootste nadeel van de ‘uittredingsgolf’ bestempeld. Dit is een reden waarom er in toenemende
mate gestuurd wordt op het behouden van oudere werknemers en er steeds meer aandacht en ruimte is voor demotie en andere vormen

De krapte op de arbeidsmarkt wordt binnen de overheid als een nog groter probleem ervaren dan de vergrijzing. De knelpunten op de

van individueel maatwerk.

arbeidsmarkt waren in 2008 zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Driekwart van de overheidsorganisaties heeft aangegeven dat het
lastig was om geschikt personeel te vinden, en de helft heeft moeite gehad met het werven van voldoende medewerkers, zo meldt de

Ongewenst vertrek van jongeren

Vergrijzingmonitor 2008. Waar zich een grotere vervangingsvraag voordoet wegens uitstroom van personeel, wordt het knelpunt van

Naast de uitstroom van kennis en ervaring heeft men te maken met ongewenst vertrek van jongeren die intern onvoldoende

schaarste manifest.

loopbaanmogelijkheden ervaren doordat ze in hun groei op een ‘ondoordringbare grijze kleilaag’ stuiten. Een dergelijke vorm van

3.2 Schaarste

verstarring wordt echter niet veroorzaakt door vergrijzing op zich, maar door een gebrekkige interne mobiliteit die leidt tot een lange
gemiddelde verblijfsduur per functie. Om een ‘grijs plafond’ te voorkomen, is het zaak om iedereen in beweging te houden, zowel jong als
oud. De stijgende gemiddelde leeftijd moet dan ook worden beschouwd als een organisatiebreed aan te pakken thema. Het heeft niet

Aan kandidaten met bepaalde opleidingsniveaus en -richtingen is structureel een tekort, omdat de vraag naar deze arbeidskrachten groter

alleen betrekking op oudere werknemers, maar ook op het gedrag en de positie van andere groepen.

is dan het aanbod. Voor andere categorieën geldt dat de schaarste afhankelijk is van de economische conjunctuur.

Er is geen reden om aan te nemen dat de Gemeente Hardenberg in deze een uitzonderingspositie inneemt.

In onderstaand overzicht hebben we aangegeven in welke voor gemeenten relevante beroepsgroepen wervingsproblemen kunnen gaan
optreden, en in welke mate. 6

Tabel 1: 	Schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt
Bron: 	Rapport van het A + O fonds Gemeenten:
		

‘De toekomstige arbeidsmarktsituatie van de sector Gemeenten’, 2005.

Onderwijstype	Richting

Conjunctuurgevoeligheid

Wervingsproblemen

VMBO	

Grafische techniek

Hoog

Geen

		

Bouwtechniek

Hoog

Geen

MBO	

Administratie en logistiek

Laag

Groot

		Secretariaat

Laag	Enige

		Elektrotechniek

Gemiddeld

		

Grafische techniek

Hoog

Geen

		

Procestechniek

Gemiddeld

Groot

		

Bouw

Hoog

Groot

Hoog

Zeer groot

HBO	Recht en bestuur
		

Accountancy en bedrijfseconomie

		Secretariaat
		

Groot

Gemiddeld	Enige
Laag

Groot

Civiele techniek	Erg hoog

Groot

WO	Rechten en bestuurskunde	Erg hoog

Groot

		Sociale wetenschappen	Erg hoog

Groot

		Economie, econometrie	Erg hoog

Groot

		

Bedrijfskunde	Erg hoog

Groot

		

Accountancy en belastingen	Erg hoog

Groot

		

Letteren 	Erg hoog

Groot

6 	

Het overzicht is gebaseerd op een rapport uit 2005 van het A + O fonds, waarin de algemene conjunctuurgevoeligheid en schaarste
van mensen met een bepaalde opleidingsachtergrond is aangegeven.
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3.3 Effecten van de kredietcrisis

3.5 Arbeidsmarktpositie Gemeente Hardenberg

Patronen bij recessie
Op dit moment is er sprake van een economische malaise, die Nederland en grote delen van de wereld in de greep heeft. In perioden van

Overijsselse arbeidsmarkt iets ruimer

laagconjunctuur tekenen zich vaste patronen af die ons kunnen helpen bij het voorspellen van het gedrag van grote groepen werknemers.

In Overijssel neemt de beroepsbevolking toe, vooral door een groeiende participatie van de bevolking. Hierdoor is de arbeidsmarkt ruimer

Eén van die ‘wetmatigheden’ is dat bij recessie de arbeidsmarktpositie van overheden gunstiger wordt.

dan in veel andere delen van het land.

Daarvoor zijn verschillende oorzaken:

Vergeleken met heel Overijssel is in Hardenberg de situatie anders. De zogeheten productieve leeftijdsgroep (mensen van 20 tot 65 jaar)

-	Bij dreigende werkloosheid zoeken mensen vooral baanzekerheid, en die is bij de overheid makkelijker te vinden is dan in de

is verhoudingsgewijs kleiner dan in de provincie en heel Nederland, waarbij vooral het geringere aantal vrouwen opvalt. Daartegenover
staat dat de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar verhoudingsgewijs groter is.

marktsector. De overheid wordt dan voor grote groepen aantrekkelijker.
-	De neiging om in een (dreigende) recessie van de overheid naar het bedrijfsleven te vertrekken is relatief klein. Mensen zijn

Volgens prognoses zal in Hardenberg het aandeel van 65-plussers in 2025 op 22,2% liggen, en in heel Nederland op 21%. Het aandeel
van jongeren onder de twintig bedraagt dan 21,7%, tegen 21,3% in de rest van het land.

behoudender en voorzichtiger.
-	Overheden krijgen in tijden van teruggang vaak te maken met (personele) bezuinigingen. Hierdoor worden minder vacatures
opengesteld en kunnen medewerkers moeilijker overstappen naar een andere werkgever in de publieke sector.

Tot nu toe weinig verloop
Tot nu toe heeft de Gemeente Hardenberg geen moeite met het werven en behouden van personeel; er is weinig verloop en vacatures

Het Districtskantoor Oost van het CWI bevestigt bovenstaand beeld, en geeft aan dat de kredietcrisis in Hardenberg en omgeving tot op

kunnen nagenoeg altijd vervuld worden. In sommige vakgebieden, zoals planeconomie en civiele techniek, is het aanbod van personeel

heden dezelfde effecten heeft als in de rest van het land; er zijn geen noemenswaardige verschillen gesignaleerd. Overal is minder

schaars, maar dat leidt niet tot echte problemen.9

werkgelegenheid door afgenomen afzet en omzet, die zich vertaalt in de volgende verschijnselen:

Een verklaring hiervoor is dat Hardenberg een populaire werkgever in de regio is. Er wordt veel gebouwd en gerealiseerd, het bestuur is

- De mensen in de zogeheten flexibele schillen 7 van bedrijven krijgen als eerste te maken met werkloosheid.
-	Er is een aanzienlijk lagere mobiliteit op de arbeidsmarkt, want mensen zoeken zekerheid en veranderen daarom veel minder vaak van

stabiel en de salarissen zijn niet onaantrekkelijk. Dit gegeven in combinatie met de effecten van de kredietcrisis doet vermoeden dat de
arbeidsmarktpositie van de Gemeente in de nabije toekomst zeker niet zal verslechteren.

werkgever. Exacte cijfers zijn nog niet bekend maar de trend is duidelijk waarneembaar.

Effecten van de kredietcrisis

-	Er zijn minder vacatures, en vacatures worden vaker op tijdelijke basis ingevuld.
-	De structurele vacatures, die er toch ook zijn, worden minder breed bekend gemaakt, ter voorkoming van een te groot aantal
sollicitanten. Dit maakt dat de transparantie van de arbeidsmarkt sterk is afgenomen.

8

Door de toegenomen aantrekkingskracht van overheden in het algemeen en het krimpende aantal vacatures in het bedrijfsleven is het
waarschijnlijk dat het lage natuurlijke verloop binnen de Gemeente Hardenberg nog verder zal dalen. Het grote voordeel voor de Gemeente
is dat personeel behouden blijft, ook de opvallend talentvolle medewerkers en de medewerkers in schaarse beroepgroepen. Het grote

Stijgende werkloosheid

nadeel is echter dat het personeelsbestand nogal statisch kan worden: omdat er minder verloop is, wisselen minder mensen van functie

De kredietcrisis zorgt voor een stijgende werkloosheid in Nederland. Van oktober tot en met december 2008 bedroeg de werkloosheid

en zijn de carrièrekansen beperkter dan in dynamischer tijden. Deze situatie is verre van ideaal voor een vergrijzende organisatie, waarin

3,7%, in januari 2009 bijna 4%, en in maart 4,1%. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de werkloosheid dit jaar zal oplopen naar

mobiliteit een voorwaarde is voor ‘bedrijfsmatige gezondheid’.

5,5% en in 2010 zelfs naar 8,75%.

Dit onderstreept nut en noodzaak van een goed werkend mobiliteitsbeleid.

3.4 Positie van overheidsorganisaties op de arbeidsmarkt

Schaarste hoger personeel voor Gemeente Hardenberg aandachtspunt
Aandachtspunt is wel de schaarste in de categorie van hoger opgeleid personeel. Over het algemeen is de beschikbaarheid van lager

Overheidsorganisaties besteden over het algemeen niet veel aandacht aan hun relatie met de arbeidsmarkt, wat ook blijkt uit het feit dat

geschoold personeel (veel) groter dan van hoger opgeleiden (zie ook tabel 1). Daar komt bij dat de beroepsbevolking van Hardenberg en

het thema in (strategische) beleidsplannen nauwelijks aan de orde komt. De houding van de publieke sector is op dit punt enigszins passief,

de regio Vaart en Vecht uit relatief veel laaggeschoolden en verhoudingsgewijs minder hooggeschoolden bestaat (zie ook hoofdstuk 6).

waardoor overheidswerkgevers vaak een minder goede naam hebben dan ze verdienen en hun imago de doelgroepen onvoldoende

Deze twee feiten zorgen ervoor dat het verstandig is om er rekening mee te houden dat in het hogere segment wervingsproblemen kunnen

aanspreekt.

optreden. Vooral na de kredietcrisis, als de aantrekkingskracht van het bedrijfsleven weer toeneemt.

Toch schatten overheidsorganisaties hun kansen op de arbeidsmarkt gunstig in. Vooral de centrale overheden zijn positief, ook over hun

Uitstroom wegens (pre)pensionering betekent toenemende schaarste

imago. Zij doen dan ook het meeste aan profilering. Lokale overheden doen dat veel minder en geven vaker aan een imagoprobleem te

Feit is dat de komende jaren een groot aantal ambtenaren de Gemeente Hardenberg zal verlaten om met (vervroegd) pensioen te gaan,

hebben.

zoals uit het volgende hoofdstuk blijkt.

Om de huidige, gunstige arbeidsmarktpositie niet te verliezen als het tij economisch beter wordt, is het belangrijk dat overheden bewust

Het is bekend welke medewerkers uit dienst zullen gaan omdat ze 65 worden. Als de wensen per persoon worden geïnventariseerd, laat

aan hun imago werken en vooral blijven zorgen voor een aangenaam arbeidsklimaat en goed werkgeverschap.

ook de uitstroom door prepensioen zich goed voorspellen. De aard en het niveau van de vrijvallende functies betekenen een toenemende
schaarste. Dat vraagt om extra maatregelen.

7
8

Uitzendkrachten en medewerkers met tijdelijke contracten

9

Bronnen: Afdeling HRM en Wethouder

In januari 2009 werden bij UWV WERKbedrijf 30% minder vacatures aangemeld dan in januari 2008

10 | Grijs en groen
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4 . V ergrijzing G emeente H ardenberg
4.1 ABP-regeling is bepalend

Tabel 2: ouderdomspensioen

De groep ambtenaren die de komende jaren de Gemeente kan gaan verlaten vanwege (vervroegd) pensioen kunnen we uit praktische

Pensioen

overwegingen het beste splitsen in mensen die ná 31 december 1949 zijn geboren en mensen die daarvóór zijn geboren.

2009

4

Hiervoor zijn twee redenen.

2010

1

Ten eerste: als de pensioengerechtigde leeftijd niet wettelijk wordt verhoogd, is het zeker dat de mensen die zijn geboren voor 1950 zullen

2011

3

vertrekken voor 1 januari 2015, omdat ze uiterlijk in 2014 de 65-jarige leeftijd bereiken. In de gemeentelijke CAO is opgenomen dat

2012

11

ambtenaren mogen doorwerken na hun 65e. De animo daarvoor is bij deze generatie niet groot, omdat men mentaal is ingesteld op
pensionering op uiterlijk de 65-jarige leeftijd, bij voorkeur eerder.10

2013

9

2014

9

Ten tweede: de ABP-regelingen over vervroegd pensioen zijn per 1 januari 2006 veranderd, waardoor het voor degene die na 1949 is

Totaal

37

Prepensioen

geboren financieel minder aantrekkelijk is geworden om vervroegd uit te treden.
De regelingen zien er als volgt uit:

De medewerkers die de spilleeftijd nog moeten bereiken, kunnen, mits zij aan de basisvoorwaarden voldoen, gebruik maken van de
gunstige uittredingsmogelijkheden. Van degenen die de spilleeftijd al vóór 1 januari 2009 hebben bereikt en nog steeds in dienst zijn,

Oude ABP-regeling: FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden)

nemen we aan dat ze willen doorwerken tot hun 65e.

Deze regeling geldt voor iedereen die is geboren vóór 1950. Vervroegd uittreden is mogelijk tussen de 55e en 65e verjaardag.

Als we hiervan uitgaan, dan ziet het verloop er als volgt uit:

11

Mensen die de zogeheten spilleeftijd bereiken, krijgen een FPU-uitkering van 70% als ze de afgelopen tien jaar bij de laatste werkgever
in dienst zijn geweest én de afgelopen tien jaar onafgebroken ABP-pensioen hebben opgebouwd. Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd

Tabel 3: ouderdomspensioen, mogelijkheid prepensioen bij bereiken spilleeftijd

wordt het pensioen herberekend op basis van de werkelijke opbouw.
		

Pensioen

Prepensioen

Nieuwe ABP-regeling: KeuzePensioen

2009

4

11

Deze regeling geldt voor iedereen die is geboren ná 1949. Geheel of gedeeltelijk uittreden is mogelijk tussen de 60e en 70e verjaardag.

2010

1

9

De voordelen van het spilleeftijd-systeem zijn verdwenen, waardoor de uitkering volledig afhankelijk is van het aantal jaren dat is

2011

3

9

opgebouwd. Ook is er geen onderscheid meer tussen vervroegd pensioen en ouderdomspensioen (vanaf 65).

2012		
2013		

4.2 Gegarandeerd vertrek

2014		
Totaal

8

29

Als we kijken naar het personeelsbestand (en de Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand buiten beschouwing laten), zien we 37
medewerkers die vóór 1 januari 1950 zijn geboren en uiterlijk in 2014 de 65-jarige leeftijd bereiken. Ervan uitgaand dat ze geen gebruik
maken van de mogelijkheid om ná hun 65e verjaardag te blijven werken, ziet het vertrek er als volgt uit:

Beide toekomstbeelden tonen een wereld van verschil: in het eerste scenario ligt het zwaartepunt in de jaren 2012, 2013 en 2014, en in
het tweede doet het verloop zich uitsluitend voor in de komende twee jaar.
Om goed op de toekomst te kunnen anticiperen, is het dus belangrijk zicht te krijgen op de individuele wensen en plannen. De Gemeente
heeft dit niet in beeld gebracht.

4.3 Mogelijk vertrek
De andere groep bestaat uit medewerkers die zijn geboren ná 1 januari 1950 maar vóór 1 januari 1955 en heeft een omvang van 83
personen.
Deze medewerkers bereiken tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 de 60-jarige leeftijd en kunnen vanaf dat moment geheel of
10	

Dit blijkt ook uit de jaarlijkse Bedrijfsgezondheidindex van Lifeguard. Dit gezondheidsmanagementbureau ondervroeg ruim
tienduizend 50-plussers, werkzaam bij meer dan tachtig bedrijven in verschillende sectoren. Een op de drie respondenten zegt

11

er al moeite mee te hebben om door te werken tot de 65e verjaardag.
Deze is, afhankelijk van de geboortedatum, 61 of 62 jaar.

12 | Grijs en groen

gedeeltelijk vervroegd uittreden op basis van KeuzePensioen. Of zij dat doen, is nog sterker afhankelijk van hun individuele situatie dan in
de andere groep, aangezien de hoogte van het KeuzePensioen uitsluitend is gebaseerd op het aantal jaren dat ABP-pensioen is
opgebouwd. Ook de persoonlijke financiële situatie speelt daardoor een rol, aangezien de vervroegde pensioenen voor de meeste mensen
relatief laag zijn. Deze keuze is dus erg moeilijk te voorspellen en zal per persoon moeten worden nagegaan.
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Tabel 4: KeuzePensioen

Tabel 6: Mogelijke vacatures voor 2014 met wervingsproblemen

		

Aantal mensen dat 60 wordt

Vakgebied en functie

2009

0

Bouw- & Woningtoezicht, medewerker

2

2010

15

Bouwen & Milieu, afdelingshoofd

1

2011

15

Bouwkunde, senior medewerker

1

2012

21

Burgerzaken, afdelingshoofd

1

2013

15

Economische zaken, senior medewerker

1

2014

17

Facilitaire Zaken, afdelingshoofd

1

Totaal

83

Gemeentesecretaris, algemeen directeur

1

4.4 Vrijvallende functies

Aantal medewerkers

Ontwikkeling, senior projectleider

1

Openbare Orde, senior medewerker

1

Ruimtelijke Ordening, projectleider

1

Stedenbouw, medewerker

1

In onderstaand overzicht, tabel 5, zijn vacatures opgenomen die vóór 1 januari 2014 vacant komen en waarvoor fundamentele

Theater, bedrijfsleider

1

wervingsproblemen worden verwacht vanwege schaarste van deze werknemers op de arbeidsmarkt.

Werk, Zorg & Inkomen, juridisch medewerker

1

Dit overzicht is als volgt tot stand gekomen: van alle medewerkers die gegarandeerd met pensioen gaan is vastgesteld of de functie

Werk, zorg & Inkomen, manager

1

opnieuw ingevuld moet worden. Vervolgens is het niveau en de richting van de vereiste opleiding benoemd, en met deze informatie is, met

Administratief beheer, senior medewerker

1

behulp van tabel 1, de schaarste op de arbeidsmarkt vastgesteld. De vacatures die naar verwachting wervingsproblemen gaan opleveren,

Economische zaken, medewerker

1

zijn in onderstaande tabel opgenomen. Hetzelfde principe is toegepast op de functies die mogelijk vrijkomen (tabel 6). In de overzichten is

Facilitaire Dienst, senior medewerker

1

overigens uitgegaan van het aantal mensen en niet van FTE, aangezien het in bijna alle gevallen gaat om één persoon. Dat betekent dat

Financiën, beleidsmedewerker

1

het wervingsprobleem zich zal voordoen, ook al gaat het om een parttime functie.

Logopedist

1

Pers.& Salarisadministratie, administratief medewerker

1

Pers.& Salarisadministratie, medewerker

1

Sport, senior medewerker

1

Theater, directeur

1

Tabel 5: Vacatures voor 2014 met wervingsproblemen
Vakgebied en functie

Aantal medewerkers

Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA)

1

Uitkeringen & Debiteuren, medewerker

2

Bouwkunde, senior medewerker

1

Uitkeringen & Debiteuren, senior medewerker

1

Ontwikkeling, senior projectleider

1

Werk & Scholing, financieel medewerker

1

Recreatie & Toerisme, senior medewerker

1

Werk & Scholing, jobcoach

1

Ruimtelijke Ordening, medewerker A

1

Werk, Zorg & Inkomen, medewerker

2

Sport & Cultuur, afdelingshoofd

1

Totaal

31

Verkeer & Vervoer, medewerker

1

Werk & Scholing, consulent

1

Werk, zorg & Inkomen, juridisch medewerker

1

Werk, Zorg & Inkomen, medewerker

2

Beheerssystemen, medewerker

1

Het is voor het vervangingsvraagstuk niet alleen van belang om te weten hoeveel mensen de dienst gaan verlaten, maar ook of er

Belastingen WOZ, medewerker

1

veranderingen in de samenstelling en/of de omvang van het personeelsbestand worden voorzien.

Marketing & Publiciteit, medewerker

1

Komen er meer functies op hoger niveau, zijn er functies die door automatiseringsslagen komen te vervallen, zijn er plannen voor

Totaal

14

outsourcing, of voor samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een shared service center?

4.5 Organisatorische ontwikkelingen

Hieronder een soortgelijk overzicht, maar dan van alle functies die mogelijk vrijvallen voor 1 januari 2014 (de groep medewerkers die vóór

Geen reorganisaties

2015 gebruik zou kunnen gaan maken van KeuzePensioen). Opvallend is dat de verwachte wervingsproblemen in deze groep groter zijn

Er wordt in de regio wel nagedacht over mogelijke samenwerking, maar tot op heden zijn nog niet veel concrete stappen gezet. Er zijn op

dan in de groep van medewerkers van wie het vertrek bekend is (tabel 5). Dit onderstreept de noodzaak van gerichte maatregelen.

dit moment geen ambities in de richting van een shared service center. Deze optie zou wellicht aan de orde kunnen komen bij een
eventuele bezuinigingsoperatie.

14 | Grijs en groen
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5 . P ersoneelsbeleid G emeente H ardenberg
5.1 Huidig beleid

Verzelfstandiging van (grote) organisatie-onderdelen is vooralsnog ook niet aan de orde. Het gemeentebestuur is van mening dat het
personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij moet zijn. Mede hierdoor blijven ook de banen aan de onderkant van het
loongebouw bewust behouden.12

De gemeente Hardenberg heeft geen samenhangend stelsel van instrumenten voor personeelsbeleid dat is gericht op de organisatiedoelen

Er zijn wel enkele ontwikkelingen die kunnen leiden tot veranderingen in de samenstelling van het personeelsbestand. Eén daarvan is het

en verwachte ontwikkelingen op de (middel)lange termijn. De huidige planningshorizon reikt naar schatting niet verder dan een à anderhalf

digitaliseren van de klantcontacten, waardoor bepaalde taken zullen geconcentreerd, verschuiven of vervallen.

jaar. Dat is te kort om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, die bestaan uit de komende uittredingsgolf en de bijbehorende
vervangingsvraag. Verder ontbreekt een inventarisatie van de komende uitstroom.

Flexibele schillen

Het afdelingsmanagement is zich hiervan bewust, en probeert hier enige verandering in aan te brengen.

De afgelopen jaren kenmerkten zich door een verhoogde activiteit in het ontwikkelen en realiseren van woningbouw en bedrijventerreinen.
De personele groei die dat met zich meebracht, is gestabiliseerd. Waar nu tijdelijk extra capaciteit nodig is, wordt gekozen voor tijdelijke

In de Kadernota Personeelsbeleid zijn de uitgangspunten en doelen van de Gemeente beschreven. Deze nota is de basis voor de

aanstelling of inhuur op projectbasis.

activiteiten van de afdeling P&O.

Het personeelsbestand kan in drie categorieën worden verdeeld: een groep functiegebonden specialisten, een groep flexibel in te zetten

Daarnaast liggen er momenteel twee actuele P&O-nota’s met uitgangspunten voor de formulering van beleid, te weten het Plan van aanpak

medewerkers en een schil van (project)medewerkers en uitzendkrachten. Als dit goed wordt ingeregeld en aangestuurd, is het beschikbare

kadernota HRM (november 2008) en de Organisatievisie HRM (januari 2009). Deze nota’s zijn opgesteld door de afdeling P&O en

personeel optimaal afgestemd op de vraag en vindt de krimp en groei plaats in de flexibele schillen. Deze werkwijze maakt inmiddels deel

vastgesteld door het college.

uit van de dagelijkse praktijk. Aanvullend is met alle afdelingen een actieplan gemaakt voor het terugdringen van externe inhuur zonder de

De inhoud van deze nota’s in het kort:

kwaliteit aan te tasten. Verwacht wordt dat in 2009 een forse reductie van het aantal externen gerealiseerd gaat worden, vooral binnen de
fysieke, extern georiënteerde afdelingen.

Plan van aanpak kadernota HRM
Dit is een procesbeschrijving waarmee de directie en de afdeling P&O via een interactief, dynamisch proces de thans geldende Kadernota

Geen belangrijke wijzigingen

2006 willen herijken en nieuwe doelstellingen voor de periode 2009-2011 willen bepalen.

Dit betekent dat er geen belangrijke wijzigingen worden voorzien. Voor de komende vijf jaar wordt uitgegaan van het huidige functiegebouw

In de looptijd van het project (van 1 januari 2009 tot 1 juli 2010) worden vijf fasen onderscheiden en inhoudelijk uitgewerkt:

en de huidige bezetting.

1. Visievorming directie
2.	Input management en OR
3.	Inrichten HRM-beleid 2009-2011
4. Uitvoeren implementatieplan
5.	Evaluatie en monitoring

Organisatievisie HRM
Dit is het product van de eerste fase in bovengenoemd proces, ‘visievorming directie’, dus in feite een startpunt voor het ontwikkelen van
HRM-beleid.
De nota heeft aandacht voor de vergrijzing van de organisatie en benoemt de ontgroening en vergrijzing van de samenleving c.q. de
arbeidsmarkt als de belangrijkste externe ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de HRM-strategie. Daarnaast noemt de nota de
digitalisering van werkprocessen en de wijziging van het ‘psychologisch arbeidscontract’.Verder stelt de nota vast dat de HRM-strategie

zal moeten aansluiten op de kenmerkende competenties van de Gemeente Hardenberg. 13 Resultaat van deze eerste fase is geweest dat
de directie zes HRM-thema’s heeft voorgedragen voor nadere uitwerking door P&O, te weten:
- Verminderen van externe inhuur
- Talentontwikkeling
- De P&O-basis op orde
- Arbo- en gezondheidsmanagement
- Management development
- Arbeidsmarktbeleid

12	

Bron: wethouder
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Resultaatgericht, professioneel, klantgericht, flexibel inzetbaar, integer, samenwerken.
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6 . R egionale economie en de gemeentelijke organisatie
In workshops van medewerkers en management is besproken welke thema’s als meest essentieel worden gezien. Bovengenoemde

6.1 Economisch profiel Hardenberg

onderwerpen zijn overgenomen, en de directie heeft capaciteit en budget vrijgemaakt.
Deze keuze is de input geweest voor fase 3, ‘inrichten HRM-beleid 2009-2011’. Vergrijzing van de organisatie en de daaruit volgende grote

De gemeente heeft ruim 58.000 ingezetenen, waarvan bijna de helft in Hardenberg en Dedemsvaart wonen.

uitstroom in de komende jaren hoort kortom, helaas, niet bij de speerpunten waaraan de afdeling P&O in haar beleid tot 2011 speciale

Het aantal banen is tussen 1997 en 2007 met 21,5% sterker gegroeid dan in de rest van Nederland, en bedraagt thans zo’n 21.700

aandacht zal besteden. Het is dan ook te verwachten dat de bestaande lacune in het strategisch personeelsbeleid op het gebied van

arbeidsplaatsen. Handel, industrie en gezondheidszorg zijn de grootste banenleveranciers.

vergrijzing niet opgevuld zal worden.

De beroepsbevolking bestaat uit ongeveer 26.000 personen en telt relatief veel laagopgeleiden. Vrouwen zijn weliswaar iets hoger
geschoold dan mannen, maar hun participatiegraad is verhoudingsgewijs laag.

6.2 Werkgelegenheid
Een van de onderzoeksvragen is als volgt geformuleerd:
‘In welke mate verhoudt de werkgelegenheid binnen de gemeente Hardenberg in de diverse werkgelegenheidscategorieën (zoals
landbouw, industrie en dienstverlening) zich tot de specifieke ambtelijke arbeidsinzet (in FTE) op die categorieën?’.
Om dat in beeld te brengen, hebben we de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als basis gehanteerd.
Het CBS gaat uit van de zogeheten Standaard Bedrijfs Indeling (SBI ‘93) voor het onderscheiden van werkgelegenheidssectoren. Ook voor
Hardenberg heeft het CBS alle banen gegroepeerd volgens deze SBI-methodiek. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd, de meest
recente gegevens dateren van 21 november 2008. Deze hebben wij als uitgangspunt genomen.
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de personeelsgegevens van de Gemeente Hardenberg. Uitgangspunt was een overzicht van
alle functies en de bezetting in FTE.
Aan de hand van de gegevens van het CBS en de Gemeente Hardenberg zijn we op zoek gegaan naar een mogelijke relatie tussen het
aantal banen per werkgelegenheidssector en het aantal FTE dat zich inzet ten behoeve van die sector.
Om een goede aansluiting te krijgen tussen de ambtelijke aandachtsgebieden en de werkgelegenheidssectoren hebben we de SBI voor
een deel opnieuw ingedeeld. Vervolgens hebben we iedere functie en de bijbehorende bezetting in FTE toegewezen aan de
werkgelegenheidssector waarop de functie gericht is.
Het resultaat daarvan is opgenomen in onderstaande tabel.

18 | Grijs en groen
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Tabel 7:

6.3 Economische ambities College van B&W

werkgelegenheidscategorieën in relatie tot de ambtelijke focus

Sector
		
Landbouw, bosbouw en

Aantal banen

Percentage van het

Ambtelijkeinzet

Percentage van

x 1000 in Hardenberg

totale aantal banen

in fte

de totale inzet

0,23

1,06

5,18

1,16

Het programma van het huidige College is vastgelegd in zeven programmalijnen. We hebben ons alleen gericht op de programmalijn
Economie en de daarin genoemde speerpunten die voor dit onderzoek relevant zijn. 14 De gemeente spreekt als ambities uit:
1. De gemeente scoort in de beleving van ondernemers hoger in het ondernemersklimaat.
2.	De gemeente heeft voldoende bedrijventerreinen om de vraag op te vangen. De duurzaamheid en het particulier beheer van

visserij

bedrijventerreinen neemt toe.

Industrie

3,64

16,84

4,68

1,04

Horeca

1,06

4,90

6,01

1,34

Bouwnijverheid

1,89

8,74

44,04

9,82

Commerciële dienstverlening

7,34

33,95

4,92

1,10

Openbaar bestuur, overheid

1,28

5,92

240,32

53,61

Onderwijs

1,42

6,57

25,40

5,67

Als strategie voor het aantrekken van bedrijven is niet gekozen voor rechtstreekse werving van ondernemers, maar voor het optimaal

Gezondheids- en welzijnszorg

3,80

17,58

54,22

12,09

faciliteren van bestaande bedrijven. Zo wordt er bijvoorbeeld gezorgd voor de aanwezigheid van nieuwe bedrijventerreinen en voldoende

Milieu-, cultuur-, recreatie- en

0,96

4,44

63,47

14,16

woningen, modernisering van het stadscentrum, en verbetering van de infrastructuur. Bij de groei van bedrijvigheid wordt ook gekeken naar

21,62

100,00

448,24

99,99

toe.
4. De gemeente Hardenberg behoort tot de top van de toeristische gemeenten in Overijssel.

andere aspecten, zoals aansluiting bij het onderwijs, duurzaam ondernemen, en de bijdrage aan de werkgelegenheid.

overige dienstverlening
Totaal

3.	Behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid komt voornamelijk via bestaande bedrijvigheid tot stand. Het percentage starters neemt

Doel van deze aanpak is dat de gemeente een positief imago krijgt bij ondernemers, waardoor ze zich vanzelf komen vestigen. Uit de
cijfers blijkt dat deze marktbewerking z’n vruchten afwerpt. In 2007 zijn er in totaal 360 bedrijfsvestigingen gerealiseerd, waarvan 257

De sector Commerciële dienstverlening levert 33,95% van het aantal banen, terwijl de ambtelijke inzet slechts 1,10% van het totaal is. Een

starters en 103 ketenbedrijven die in Hardenberg een filiaal hebben geopend. 15 En in 2008 hebben zich 478 bedrijven gevestigd, waarvan

soortgelijk verschil doet zich voor in de categorie Industrie: 16,84% van het aantal banen, tegen 1,04% van de ambtelijke inzet.

240 starters en 238 bestaande bedrijven.

Milieu-, cultuur-, recreatie- en overige dienstverlening echter levert 4,44% van het totale aantal banen, maar de ambtelijke inzet ligt met

Dit is in twee jaar een stijging met 838 nieuwe bedrijven, tegenover 447 bedrijfsvestigingen in de periode van 1996 tot en met 2006.

14,16% op een aanmerkelijk hoger niveau. Voor de overige sectoren (Landbouw, bosbouw en visserij, Horeca, Bouwnijverheid, Onderwijs

Een ander doel van het College is het stimuleren van het toerisme, maar de groei in de horeca is in de afgelopen jaren aanmerkelijk minder

en Gezondheids- en welzijnszorg) zijn de verschillen kleiner of nagenoeg afwezig.

groot geweest dan in de bouw, handel en zakelijke dienstverlening. De werkgelegenheid in het toerisme is tussen 1999 en 2007 zelfs met

Een bijzondere positie wordt ingenomen door de sector Openbaar bestuur en overheid. Deze heeft een aandeel van 5,92% van het totaal,

300 arbeidsplaatsen afgenomen.

maar de ambtelijke inzet bedraagt 53,61%. Dit komt doordat alle functies die gericht zijn op de gemeentelijke organisatie zélf ook aan deze

Een verklaring hiervoor is dat pas medio 2006 is gestart met het actief sturen op toerisme en recreatie, waardoor de effecten nog niet ten

categorie zijn toegeschreven; de Gemeente Hardenberg maakt als organisatie deel uit van deze sector.

volle zijn opgetreden. Bovendien wordt vooral ingezet op verbetering van de kwaliteit van de toeristische voorzieningen, en veel minder op
de kwantiteit. Het aanbod moet hoogwaardiger worden in plaats van talrijker; het beeld is dat er al genoeg voorzieningen zijn.

Alles overziend hebben wij niet de indruk dat er een concrete relatie is tussen de omvang van de werkgelegenheid per sector en de omvang

Volgens het CWI ondervindt de recreatiesector in Hardenberg en omstreken tot op heden overigens geen opvallende nadelige gevolgen

van de ambtelijke focus/inzet op iedere sector. Het aantal banen in een bepaalde werkgelegenheidscategorie is niet maatgevend voor de

van de crisis, doordat mensen dure vakanties in het buitenland verruilen voor goedkopere activiteiten dichter bij huis.

ambtelijke aandacht. Er is wel een relatie tussen de ambtelijke aandacht en de aard van de werkgelegenheidssector. De verklaring hiervoor

6.4 Vestiging nieuwe bedrijven

is dat bepaalde sectoren, zoals onderwijs en gezondheidszorg, rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen en
daardoor een ander type aandacht van de gemeente krijgen dan de bedrijven in de vrije sectoren, zoals industrie en commerciële
dienstverlening.

Het totale aantal bedrijven is sinds 1997 gegroeid met ruim negentien procent. De groei van werkgelegenheid is sterker dan het

De overheidsgerelateerde sectoren krijgen niet alleen aandacht bij zaken als vestiging en uitbreiding, maar ook op het inhoudelijke,

Nederlandse gemiddelde en is vooral te vinden in de gezondheidszorg, gevolgd door de bouw, handel, en de zakelijke dienstverlening.

beleidsmatige vlak. De gemeentelijke focus op de ‘vrije sectoren’ ligt vooral op administratieve procedures, vergunningen en milieuaspecten.

Het absolute aantal landbouwbedrijven is kleiner geworden.

Dit vertaalt zich in het aantal FTE. Eenzelfde verschijnsel doet zich voor in de aandacht voor de sector Bouwnijverheid: de relatief hoge

Een verschuiving in de economische activiteiten weerspiegelt zich niet automatisch in het personeelsbestand van de gemeente. Er is

aandacht vanuit het ambtelijk apparaat hangt samen met de gemeentelijke kerntaken, zoals handhaving, grondbeheer en infrastructurele

immers niet altijd een relatie tussen de aard van de bedrijvigheid en de taken van de Gemeente. Ter illustratie: bij een groei in de zorgsector

ontwikkeling.

stijgt (tijdelijk) het aantal vergunningenprocedures, maar bij een forse uitbreiding van de wekelijkse warenmarkt zal de ambtelijke inzet op
taken als reiniging, toezicht en leges voor standplaatsen structureel toenemen.

14

Letterlijk overgenomen

15	

De groei van werkgelegenheid in Hardenberg bleef dat jaar overigens iets achter: deze steeg met 2,4%, tegenover 3,5% in de
regio.
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7.
In welke categorieën de groei van werkgelegenheid zich voordoet en/of doorzet, hangt voor een deel samen met de sector waarin de

C onclusies en aanbevelingen

7.1 Algemeen

nieuwe bedrijven actief zijn.
Hieronder treft u een overzicht aan van de procentuele verdeling van de nieuwe bedrijven over de diverse sectoren:

In tegenstelling tot de overheid nemen de initiatieven in het bedrijfsleven toe om een leeftijdsgericht beleid te voeren met als doel de

Tabel 8:

Vestiging nieuwe bedrijven per sector, in percentages.

Sociale Innovatie (NCSI) aan een studente die pleitte voor een nauwere samenhang binnen werkorganisaties tussen “ Oude wijsheid en

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Gemeente op maat’, 2006

frisse werkkracht” Hierbij wordt een positief effect verwacht als jongeren bij het begin van hun nieuwe baan nadrukkelijker worden begeleid

voordelen van jongere- en oudere medewerkers beter te benutten. Onlangs is een prijs uitgereikt door het Nederlands Centrum voor

door senioren. Jongeren krijgen daardoor eerder de bedrijfscultuur onder de knie en senioren dragen gemotiveerd hun ervaring uit.
		

Hardenberg	Overijssel	Nederland

7.2 Conclusies

Landbouw, bosbouw en visserij

29,6

19,3

11,4

Winning en nijverheid

16,3

15,9

16,6

Commerciële dienstverlening

41,4

49,8

55,7

Een goede verhouding tussen grijs en groen komt de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de beleidsvorming van de

Niet-commerciële dienstverlening

12,6

15,1

16,3

gemeente Hardenberg ten goede. Het aandeel jongeren is in Hardenberg, maar ook bij de meeste overheidsorganisaties, echter flink lager
dan men op basis van de samenstelling van de beroepsbevolking zou mogen verwachten. De gemeente is niet voldoende voorbereid en

We zien dat bijna een derde van alle nieuwe bedrijven actief is in een sector die in Hardenberg verhoudingsgewijs goed vertegenwoordigd

neemt geen specifieke maatregelen om genoeg jongeren in dienst te nemen en te behouden.

is maar in absolute zin verreweg de minste banen oplevert, namelijk de landbouw, bosbouw en visserij (vaak eenmansbedrijven). Het

Dit terwijl jongeren veelal in een organisatie nieuwe ideeën en modernere kennis inbrengen, die voorkomen dat een ambtelijke organisatie

aantal bedrijfsvestigingen in winning en nijverheid ligt op het landelijk gemiddelde. In de dienstverlening is de aanwas van nieuwe bedrijven

vastroest.

kleiner dan in de rest van het land.
Daarnaast beoordeelt de maatschappij de laatste 5 jaar de inzetbaarheid van 60 + medewerkers positiever. Naast het afschaffen van de

6.5 Ambtelijke inzet op ambitie Economie

wettelijke belemmering om na de 65 verjaardag langer in dienst te blijven is het ook denkbaar dat deze termijn wordt verhoogd naar 67
jaar door de regeringsplannen de AOW pas bij 67 te laten ingaan.

Aan de hand van het formatie-overzicht dat de afdeling P&O heeft aangeleverd, is in kaart gebracht welke functies in het ambtelijk apparaat

Het is daarom zinvol ook te bezien in welke mate pensioengerechtigden de wens te kennen geven langer te willen werken. De gemeente

gericht zijn op (het stimuleren van) werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de gemeente.

Hardenberg zou bij een wederzijdse wens ervaren medewerkers voor de organisatie nog enige tijd kunnen behouden.

De Gemeente heeft 2,5 FTE voor de functie Accountmanagement Bedrijven ingezet. Deze mensen hebben de rechtstreekse contacten

De Kadernota HRM beoogt de thans geldende Kadernota 2006 te herijken en nieuwe doelstellingen voor de periode 2009-2011 te bepalen

met de markt en zorgen voor het aangaan en onderhouden van contacten met ondernemers die zich (mogelijk) in Hardenberg willen

De P&O-afdeling ontwikkelt zich van een administratief en procedureel georiënteerde afdeling P&O naar een klantgerichte, actiegerichte,

vestigen. Onder de drie accountmanagers ofwel bedrijfscontactpersonen zijn de aandachtsgebieden als volgt verdeeld: 1 FTE voor

adviserende en kaderstellende afdeling HRM.

verkoop bedrijventerreinen, 0,85 FTE voor middenstand, horeca, toerisme en industrie, en ongeveer 0,5 FTE voor de contacten met de
twintig grootste bedrijven.

In dit onderzoek staan twee vragen centraal, t.w.

Het werk dat uit het accountmanagement voortkomt, wordt ‘weggezet’ in het ambtelijk apparaat; hoeveel FTE dat in beslag neemt is
wisselend, want sterk afhankelijk van de ontwikkelingen.

1.	Is het personeelsbeleid van de Gemeente Hardenberg voldoende afgestemd op de verwachte demografische ontwikkelingen voor de
komende vijf jaar, zodat een adequaat bezette ambtelijke organisatie beschikbaar blijft?

Wij concluderen:
-	Er is geen samenhangend stelsel van instrumenten dat is gericht op de beoogde continuïteit van een kwantitatief en kwalitatief goede
toegeruste ambtelijke organisatie gelet op de te verwachten extra uitstroom van medewerkers door de vergrijzing.
-	De huidige planningshorizon (Kadernota HRM) reikt niet verder dan een à anderhalf jaar. En dat is te kort voor sommige thema’s, zoals
(vervroegde) uittreding en de bijbehorende vervangingsvraag. Op het vraagstuk van de vergrijzing heeft de Gemeente Hardenberg
thans geen beleidsmatig antwoord.
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8 . B estuurlijke reactie op het rapport van de R ekenkamer
grijs en groen
2.	In welke mate verhoudt de werkgelegenheid binnen de gemeente Hardenberg in de diverse werkgelegenheidscategorieën (zoals
landbouw, industrie en dienstverlening) zich tot de specifieke ambtelijke arbeidsinzet (in FTE) op die categorieën?

Inleiding:
Medio september 2009 is het concept rapport van de rekenkamer met de titel Grijs en Groen ter beschikking gesteld (in concept) aan de
geïnterviewden. Zij hebben de gelegenheid gehad om hierop te reageren.

Wij concluderen:

Deze reacties hebben niet geleid tot grote veranderingen, dan wel zienswijzen zoals die zijn verwoord in het rapport.

-	Er is 2,5 FTE belast met accountmanagement, de activiteiten die daaruit voortkomen, maken deel uit van het reguliere werk en worden

Kortom de feitelijkheden en bevindingen zijn herkenbaar. Wel dient opgemerkt te worden, zoals in het rapport reeds is aangegeven, dat

niet apart geregistreerd.
-	De omvang van de ambtelijke inzet in FTE op de economische aspecten van het collegeprogramma wordt niet geregistreerd en is niet
exact bekend.

de bevindingen in de huidige tijdsgeest (recessie) geplaatst dienen te worden.
Echter om op langere termijn, met een tijdsspanne van 4 jaar, voldoende goed opgeleid personeel te krijgen en behouden, betekent dit dat
er juist nu geïnvesteerd dient te worden.
Daarnaast zal de focus van het toekomstige HR-beleid met name liggen op beïnvloedbare zaken, daar waar we als gemeente direct invloed

7.3 Aanbevelingen

kunnen uitoefenen.

Wij bevelen de gemeenteraad aan ten aanzien van de te verwachten extra uitstroom van medewerkers:

Ten aanzien van de aanbevelingen het volgende;

1.	het College van B&W de opdracht te verlenen specifiek beleid en maatregelen te formuleren gericht op een tijdige en adequate

Punt 1:

voorziening tegen de extra uitstroom van medewerkers vanwege (pre)pensionering.
2.	Bij het college van B&W specifiek (innovatief) beleid te formuleren waardoor de kans wordt vergroot dat jongeren in dienst komen en

Het College van B&W de opdracht te verlenen specifiek beleid en maatregelen te formuleren gericht op een tijdige en adequate voorziening
tegen de extra uitstroom van medewerkers vanwege (pre)pensionering.

blijven.
3.	Bij het college van B&W erop aan te dringen de mogelijkheden, bij wederzijdse instemming, te bezien om dienstverbanden na het
behalen van de 65 jarige leeftijd te verlengen.

Punt 2:
Ontwikkel specifiek (innovatief) beleid, waardoor de kans wordt vergroot dat jongeren in dienst komen en blijven.

Wij bevelen de gemeenteraad aan ten aanzien van de arbeidsinzet voor bijzondere werkgelegenheidscategorieën:

Punt 3:

-	het College van B&W de opdracht te verlenen de omvang van de ambtelijke inzet in FTE op de voor Hardenberg economische meest

Bij het College van B&W erop aandringen de mogelijkheden, bij wederzijdse instemming, te bezien om dienstverbanden na het behalen

relevante sectoren specifieker te registreren en daarvan jaarlijks verslag te doen.

van de 65-jarige leeftijd te verlengen.

Reactie:
Medio 2009 heeft het management van de gemeente Hardenberg het strategisch HRM beleid voor de komende jaren vastgesteld. Deze
zijn verwoord in de kadernota HRM
Hierin worden de bevindingen zoals die in het rapport van rekenkamer zijn genoemd onderschreven en nader uitgewerkt. In deze zin zijn
het geen “onverwachte”aanbevelingen. Wel onderschrijven wij de noodzaak om daaraan nu gericht te werken.
Ten aanzien van de 3 aanbevelingen nog het volgende:
Om de uitstroom te beperken zal de interne mobiliteit worden bevorderd. Dit betekent onder meer dat (oudere) werknemers op andere
passende werkzaamheden kunnen worden ingezet, dit afhankelijk van hun wensen en kwaliteiten.
Daarnaast wordt er flexibel omgegaan met de balans tussen werk en privé. Dit betekent dat er ruimhartig omgegaan zal gaan worden met
het vaststellen van meer flexibele werktijden.
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B ijlage 1
Om de instroom van nieuw personeel te bevorderen zal het huidige arbeidsmarktbeleid aangescherpt worden. Het Imago van de gemeente

Bronnen

Hardenberg als goed werkgever zal worden versterkt, Ook hier geldt dat de gemeente Hardenberg als werkgever een positieve bijdrage
zal leveren aan de balans tussen werk en privé, iets wat voor veel (jonge) mensen van groot belang wordt geacht. Daarnaast zal de

Stukken

instroom van nieuw personeel worden bevorderd door het aanbieden van stageplekken en traineeships. Nieuwe medewerkers uit deze

- Advies van de Raad voor het Overheidspersoneel (ROP): ‘Naar een krachtig publiek werkgeverschap’, 2006.

doelgroepen kunnen na het afronden van hun studie/traineeship een vaste baan worden aangeboden

-	Rapport van het A + O fonds Gemeenten: ‘De toekomstige arbeidsmarktsituatie van de sector Gemeenten’, 2005.

Ook zal de komende jaren geïnvesteerd worden in de instroom van jeugdige werklozen en Wajongers.

-	Rijksuniversiteit Groningen: ‘Noordelijke arbeidsmarkt, Verkenning’, 2008.
- Academic Consultancy Services: ‘Resultaten personeelsenquête medewerkertevredenheid’, 2008.

Tenslotte, als het gaat om het behouden van werknemers die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt, het volgende;

-	Netwerk Organisatie & Vergrijzing: ‘Vergrijzingmonitor’, 2007 en 2008’.

Op dit moment bestaat reeds de mogelijkheid om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een (nieuw) dienstverband aan te

- Centraal Bureau voor de Statistiek: ‘Gemeente op maat’, 2006.

bieden.

- Lifeguard, ‘Bedrijfsgezondheidsindex’, 2009.

Dit laatste kan actief worden gecommuniceerd. Hiermee kan het verlies aan kennis (deels) worden opgevangen.

- Website van I&O Research, Enschede.
- CWI Districtskantoor Oost, Deventer.

Alle hiervoor genoemde zaken zullen in het kader van strategisch HRM projectmatig worden opgepakt.

- Website UWV WERKbedrijf.

In overleg met het bestuur en management zullen afspraken worden gemaakt over priortering en wijze van implementatie.

- Documentatie van de ambtelijke organisatie van de Gemeente Hardenberg

Geïnterviewden

9.

NAWOORD GRIJS EN GROEN

- Douwe Prinsse, Wethouder en portefeuillehouder Personeelsbeleid
- Wouco Rebergen, Gemeentesecretaris
-	Johan Hulzebos, Hoofd Middelen
-	Jirtsin Beenhakker, Beleidscoördinator P&O

Het is verheugend te constateren dat in de bestuurlijke reactie door het college van B&W wordt aangegeven, dat zij kan instemmen met

- Heidi Mensink, Accountmanager Bedrijven

de aanbevelingen.

- Henk Vredeveld, Voorzitter Ondernemingsraad

Wij hopen van harte dat ook de gemeenteraad dit voorbeeld gaat volgen en overweegt afspraken met het college te maken omtrent de

-	Eef Arends, Secretaris Ondernemingsraad

uitvoering van deze aanbevelingen.

- Lambert Van den Berg, Lid Ondernemingsraad
- Paul Mollink, Beleidsmedewerker CWI

De Rekenkamer Hardenberg
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