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1. Inleiding 
 

Dit besluit over de organisatieaanpassing van de gemeente Velsen is tot stand gekomen met 
input van kwartiermakers, medewerkers en leidinggevenden van onze organisatie. Ook de OR 
heeft ons in haar pré-advies en definitieve advies aandachtspunten meegegeven. Wij zijn 
dankbaar voor de input en betrokkenheid van iedereen. Door alle ingebrachte kennis, 
ervaringen, ideeën en aandachtspunten hebben wij als directie een rijkdom aan kennis kunnen 
gebruiken om een weloverwogen keuze te maken over de aanpassingen in de structuur in onze 
organisatie.  

Aanpassing van de structuur is één element dat bijdraagt aan betere samenwerking. Daarnaast 
zien we andere zaken waar we mee aan de slag kunnen om nog beter samen te werken. In de 
gesprekken die de kwartiermakers hebben gevoerd met medewerkers zijn verschillende 
onderwerpen aangedragen om onze organisatie te versterken. Dit besluit richt zich vooral op de 
aanpassingen in de structuur. De onderwerpen voor de ontwikkelagenda geven we een plek in 
de ontwikkelopdracht die de domeinen meekrijgen bij de geplande start van de nieuwe 
structuur. 

Het voorgenomen besluit is naar de OR gestuurd met een verzoek om advies. Dit heeft de OR op 
maandag 2 maart 2020 aan ons uitgebracht. We hebben op 9 maart 2020 een definitief besluit 
genomen over de organisatieaanpassing. 

Leeswijzer 
We gaan allereerst kort in op het waarom van de organisatieaanpassingen en staan stil bij twee 
algemene uitgangspunten voor de organisatieaanpassingen. Daarna is een overzicht van de 
nieuwe organisatiestructuur opgenomen, met daarbij een opsomming van welke adviezen we 
van de kwartiermakers hebben overgenomen en waar we zijn afgeweken van hun advies. 
Vervolgens beschrijven we per domein de teamindeling en het management. Daarna gaan we in 
op de overlegstructuur. Vervolgens beschrijven we de gevolgen van de organisatieaanpassingen 
voor de medewerkers en geven we een financiële onderbouwing. Het besluit eindigt met op 
welke manier we de organisatieaanpassingen gaan implementeren.  
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2. Waarom we onze organisatiestructuur aanpassen 
 
De aanpassingen in de organisatiestructuur zetten we in om als organisatie nog beter te kunnen 
samenwerken. In onze organisatie werken we op vele fronten samen, met elkaar als collega’s, 
met ons bestuur, met onze samenwerkingspartners, met inwoners. We zijn dan ook bedreven in 
samenwerken. Tegelijk kunnen we dat nog slimmer en beter doen, zodat we beter kunnen 
aansluiten op wat de samenleving van ons vraagt en verwacht.  

De samenleving verandert en dat betekent dat er andere dingen gevraagd en verwacht worden 
van ons als gemeente. Om ons daarop aan te passen en ons te ontwikkelen, is zo’n twee jaar 
geleden de organisatieontwikkeling Graag Gedaan opgestart1. Dat gaat over communicatie, 
gebruik maken van onze talenten, hoe we gehuisvest zijn, digitaal werken, leiderschap en 
slimmer ons werk te organiseren. Het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met 
onderzoeken wat een passende organisatiestructuur is om zo goed mogelijk aan te sluiten op de 
verwachtingen van de samenleving. De nieuwe organisatiestructuur moet de onderstaande 
ambities voor onze werkwijze, zoals eerder al aangeven in de Besturingsfilosofie Samen werken 
aan Velsen, gaan ondersteunen en bevorderen: 

Van buiten naar binnen werken 
Wij willen in een eerder stadium in gesprek met en luisteren naar wat inwoners, ondernemers 
en organisaties echt willen en dat meenemen in onze beleidsvorming en uitvoering. 

Samenwerken 
De onderlinge samenwerking tussen afdelingen en met het bestuur willen we verbeteren. We 
willen meer integraal werken en adviseren. 

Ondernemend gedrag 
We willen meer ruimte maken voor initiatieven van medewerkers, onder andere door 
medewerkers meer ruimte te geven om beslissingen te nemen. 

Snelheid en wendbaarheid 
We willen minder hiërarchie en bureaucratie in onze organisatie en daarmee de snelheid in (de 
voorbereiding van) besluitvorming bevorderen. 

 

  

                                                           

1 Voor meer informatie over het programma Graag Gedaan, kijk op 
https://intranet1.velsen.nl/Project/GraagGedaan 

https://intranet1.velsen.nl/Project/GraagGedaan
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3. Algemene uitgangspunten 
 

Voor de organisatieaanpassingen hebben wij een aantal uitgangspunten die door alle domeinen 
heen gelden. 

Samenwerking in vele vormen 
De organisatie is op basis van inhoudelijke onderwerpen gegroepeerd in vier domeinen. Zo is 
alles rondom zorg, participatie, welzijn, cultuur en sport ondergebracht in één domein 
Samenleving. Binnen deze domeinen zijn de werkzaamheden in teams gegroepeerd rondom 
taken met bijbehorende vaardigheden en competenties. Bijvoorbeeld taken als beleidsvorming 
en advies zijn samengebracht in één team en taken rondom het verlenen van diensten aan onze 
inwoners in een ander team.  

Met deze structuur heeft iedereen op basis van inhoudelijk werk, vaardigheden en 
competenties een heldere en meest logische plek in de organisatie. Wij verwachten dat met 
deze nieuwe structuur de samenwerking binnen en buiten onze organisatie nog beter wordt. 
We benadrukken dat structuur niet de enige voorwaarde is om goed met elkaar samen te 
werken. 

Wij hebben er bewust voor gekozen om onze organisatie niet te structuren rondom thema’s of 
grote opgaven, zoals klimaat en duurzaamheid, armoedebestrijding, de omgevingswet of 
wijkgericht werken. Deze onderwerpen zijn belangrijk om aan te werken en gaan dwars door 
onze organisatie heen. Daarom hebben we ook samenwerkingsvormen die over de bestaande 
structuren heen gaan. Steeds meer collega’s maken deel uit van een programma, een specifieke 
opgave, project, een klant- of wijkteam. Iedere klus heeft hierbij een andere opdrachtgever. Er 
werken medewerkers met verschillende disciplines aan de opdracht. En op verschillende 
manieren wordt verantwoording afgelegd.  

Kortom, in de organisatie heeft iedereen een plek in een domein en daarbinnen in een team, 
maar dit is niet de enige plek waar je met andere collega’s samenwerkt aan bepaalde 
opdrachten of opgaves. Neem bijvoorbeeld de komst van de omgevingswet. Er wordt gewerkt 
aan de implementatie hiervan. Wat duidelijk is, is dat de wet gaat leiden tot nauwe 
samenwerking over een hele keten, over teams en domeinen heen. Het werk wat hiermee 
samen valt wordt niet meer gestuurd vanuit één team, maar vanuit een gezamenlijke opdracht. 
Voor deze samenwerking zetten we een samenwerkingsvorm in die dwars door de teams en 
domeinen heen gaat.  

Of kijk naar het domein Samenleving. Wijkgericht werken is in dit domein een belangrijke 
opgave. De teams hebben we georganiseerd rondom inhoudelijke werkzaamheden (één team 
Participatie en één team Zorg). Daarnaast krijgt de samenwerking in het domein Samenleving 
vorm in wijkgerichte uitvoeringsteams. Voor medewerkers betekent dit dat zij verschillende 
soorten teams hebben waarin ze samenwerken: een inhoudelijk team en een wijkgericht 
uitvoeringsteam. 

Managers sturen op proces, ontwikkeling en samenhang 
De nieuwe managers sturen op proces en teamontwikkeling. Zij houden zich zo min mogelijk 
inhoudelijk bezig met projecten en taken. Daardoor heeft een manager ook meer tijd voor het 
sturen op proces en voor het begeleiden van medewerkers. Wij geloven er in dat wanneer 
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medewerkers en teams meer verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun werk er meer 
ruimte ontstaat voor ondernemend gedrag, meer ruimte biedt voor het zelf nemen van 
beslissingen en betere samenwerking kan ontstaan. De rol van teamleider2 zoals wij die kennen 
komt hiermee te vervallen. Het aantal uren dat een teamleider besteedde aan inhoudelijk werk 
voegen we toe aan het aantal fte van een team.  

Teams zullen inhoudelijke taken vaker samen oppakken, samen inhoudelijke keuzes maken en 
problemen oplossen. Dit kan betekenen dat teams of medewerkers hier nog in moeten 
ontwikkelen. Waar nodig zal ondersteuning beschikbaar zijn. Zowel op individueel niveau als in 
teamverband. Het betekent ook dat teams groter kunnen zijn dan dat we nu gewend zijn. 

De managers van een domein zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van 
samenhang en verbinding binnen het domein en met andere domeinen. Wij hechten veel 
waarde aan het zorgen van de juiste verbinding. Wij zien dit echter niet meer als een aparte 
functie van ‘verbinder’. Als verbinding niet als vanzelf tot stand komt kan het wenselijk zijn om 
hier iets op te organiseren. Dan zien wij dat bij voorkeur als een tijdelijke rol3. Het is aan het 
management en medewerkers om een goede invulling aan verbindingen te geven.  

 

  

                                                           

2 In een aantal gevallen wijken wij hier van af. Waar dit zo is hebben wij dat in de teambeschrijvingen 
uitgelegd. 
3 In het geval van domein Samenleving wijken wij hier van af. Meer informatie staat in de beschrijving van 
domein Samenleving. 
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4. Organisatiestructuur op hoofdlijnen 

Het advies van de kwartiermakers is voor ons de basis geweest om te komen tot de nieuwe 
organisatiestructuur. Hieronder geven we de belangrijkste zaken aan die wij hebben 
overgenomen en op welke punten wij zijn afgeweken van het advies.  

Overgenomen uit het advies kwartiermakers: 
- de teamindeling van domein Fysieke Leefomgeving;  
- de teamindeling van domein Publiek en Bestuur; 
- de teamindeling van domein Samenleving;  
- het centraliseren van ondersteuning per domein. Dit is zowel ondersteuning aan het hele 

domein als ondersteuning van inhoudelijke werkzaamheden van één of meerdere teams; 
- de voorgestelde uitzonderingen op een teamleider. Bij Sportzaken, Belastingen, en 

Automatisering een teamleider in afwachting van mogelijke uitbesteding. En conform het 
traject van de Ideale Buitendienst een teamleider bij team Onderhoud en Beheer Openbare 
Ruimte; 

- de voorgestelde overlegstructuur.  

Afwijkingen ten opzichte van het advies kwartiermakers: 
- we hebben een andere teamindeling gemaakt binnen het domein Bedrijfsvoering (verdere 

onderbouwing staat in domeinbeschrijving); 
- we nemen verbinders niet als functie op. De wijze van het organiseren van goede verbinding 

binnen en tussen domeinen is aan alle managers en medewerkers van de domeinen; 
- we hebben een aanpassing in de voorgestelde extra ondersteuning van KCC, Burgerzaken en 

de BOA’s (verdere onderbouwing staat in de teambeschrijvingen). 

De fte bepaling per domein en afdeling is gebaseerd op de huidige formatie (dd. 13-12-2019). 
De uitbreidingen die zijn aangevraagd bij de begroting 2020 zijn nog niet opgenomen in dit 
besluit.
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5. Domein Publiek & Bestuur 
 

Algemeen 
De reden om het domein Publiek en Bestuur op te richten is om het in- en uitgaande contact in juiste 
banen te leiden. Dit betekent dat dit domein de kwaliteit van het contact bewaakt en eerste 
contactmomenten opvangt. Ook ondersteunt en adviseert dit domein het bestuur en collega’s in de 
andere domeinen in het contact dat zij hebben met onze samenleving. Daarnaast ondersteunt dit 
domein het college in het bepalen van de koers.  

Iedereen werkzaam bij de gemeente Velsen heeft contacten met buiten. Het domein Publiek en 
Bestuur bepaalt niet voor de ander wat ze zeggen of doen, zij is wel (bege)leidend in de 
dienstverlening naar buiten. Contact is dus van ons allemaal, alleen dit domein is er expert en 
leidend in, stuurt op de samenhang en de kwaliteit van al onze contacten. 

Naast het belang van goed contact met de samenleving zijn voor dit domein ook de relatie met het 
bestuur en de integraliteit van collegevoorstellen en -advies belangrijke onderwerpen om aan te 
werken. De centrale regie op en advisering aan het bestuur op het gebied van openbare orde en 
veiligheid valt onder dit domein. 

Indeling domein Publiek en Bestuur 

 

Het domein Publiek en Bestuur bestaat uit vier teams met een totaal van 70,4 fte. Als over wordt 
gegaan tot uitbesteding van Belastingen bestaat het domein uit drie teams.  
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Team Contact 
Dit team richt zich op het verzorgen van het contact van inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties met de gemeentelijke organisatie, het beheren van de basisregistratie personen en het 
verstrekken van akten en documenten. 

Het team Contact bestaat uit de huidige teams KCC en Burgerzaken. 

Fte: 25,11  

NOTE 1: wij achten het noodzakelijk de vrijgekomen inhoudelijke uren van de teamleider KCC en de 
beschikbare vacatureruimte samen te voegen tot 1 fte senior KCC. Het invullen van deze functie is 
aan de nieuwe manager, tijdelijk teamleider en het team. 

NOTE 2: Voor de vrijgekomen 0,6 fte inhoudelijke werkzaamheden van teamleider Burgerzaken 
achten wij een senior medewerker Burgerzaken noodzakelijk. Het invullen van deze functie is aan de 
nieuwe manager, tijdelijk teamleider en het team. 

Team Ondersteuning 
Dit team richt zich op het ondersteunen van het bestuur, de directie en de programma’s. 
Kabinetszaken en het coördineren van evenementen uit naam van de gemeente vallen ook onder dit 
team.  

Het team Ondersteuning bestaat uit het huidige bestuurssecretariaat, directiesecretariaat, 
kabinetszaken, evenement coördinator en programma-ondersteuning. 

Fte: 6,28 

Team Advies en Strategie  
Dit team richt zich op het ondersteunen en adviseren van collega’s en bestuurders bij de wijze 
waarop zij in contact staan met de samenleving. Samen met de medewerkers van de andere 
domeinen adviseren zij over de collegebrede inhoudelijke koers op de (middel)lange termijn. Ook 
faciliteren zij het samenspel van organisatie met bestuur. En treden zij proactief in contact via 
website, sociale media of andere (online) kanalen over vragen en vraagstukken uit de samenleving. 
Ook adviseert het team het bestuur op het vlak van openbare orde en veiligheid. 

Het team Advies en Strategie bestaat uit het huidige Communicatie, adviseurs van bestuur, strategie, 
webteam en openbare orde & veiligheid. Dit team wordt aangevuld met de nieuwe functie van 
adviseur Dienstverlening. 

Fte: 25,19 

Team Belastingen (tot uitbesteding) 
Dit team richt zich op de werkzaamheden rondom belastingen en invorderingen. Dit team bestaat uit 
het huidige team Belastingen en Invordering. Voor dit team loopt momenteel een 
uitbestedingstraject. Dit team valt gedurende dit traject onder de manager van team Contact. Zo 
lang als dit traject loopt houden wij dit team zoals dit team nu ook al functioneert. 

Fte: 11,32 (+0,5 teamleider) 
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Management en begeleiding 
 

Management 
Het domein Publiek en Bestuur heeft twee managers. Eén manager geeft leiding aan twee teams, 
namelijk aan het team Contact en aan het team Ondersteuning.  

Fte: 2,0 

Begeleiding team Belastingen  
Wij houden de tijdelijke teamleider Belastingen (0,5 fte) in stand gedurende het uitbestedingstraject. 
Deze teamleider is onder meer nodig om het team te begeleiden bij de uitbesteding. Het beleggen 
van achtergebleven werkzaamheden en formatie na uitbesteding is een opdracht aan de manager 
Contact. Mocht er geen uitbesteding plaatsvinden dan zal de indeling van de teams en het 
management van het domein Publieke en Bestuur heroverwogen worden.  

Begeleiding KCC 
Medewerkers van het huidige KCC krijgen de ruimte om toe te groeien naar een situatie zonder 
teamleider. Tot in ieder geval einde 2020 krijgen zij een tijdelijk teamleider met een 
ontwikkelopdracht. Deze teamleider coacht en begeleidt het team in de nieuwe structuur, nieuwe rol 
en vaardigheden en helpt in de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien begeleidt 
de teamleider het gesprek met medewerkers en manager om duidelijke afspraken te maken welke 
taak naar wie gaat en wat daarvoor nodig is. Het heeft onze voorkeur dat deze teamleider op de 
werkvloer aanwezig is. Het is aan de manager en het team om hier goede afspraken over te maken.  
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6. Domein Fysieke Leefomgeving 
 
Algemeen 
Het domein Fysieke Leefomgeving richt zich op het behouden en versterken van onze leefomgeving. 
Het uitgangspunt voor het domein Fysieke Leefomgeving is het werken aan meer samenhang binnen 
het domein, integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact samenwerken met de 
samenleving. Het is aan dit domein om zorg te dragen voor integraal afgestemde beleidskaders voor 
de fysieke leefomgeving in nauwe samenhang met de gebruikers van deze kaders. Ook gaat het om 
het begeleiden van ruimtelijk-fysieke veranderingen in de leefomgeving met oog voor efficiënte en 
integrale afhandeling van externe initiatieven en een goede samenhang tussen beleid en uitvoering. 
Voor wat betreft de uitvoering van ruimtelijke ingrepen en reguliere beheer en onderhoudstaken 
staat het domein er voor om dit in goede samenwerking te doen met de samenleving.  

Indeling domein Fysieke Leefomgeving 

 

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams en de totale formatie bedraagt 158,92 fte.  

 
 

  



12 

 

Team Ondersteuning  
Dit team richt zich op het ondersteunen van het domein Fysieke Leefomgeving. Hiermee wordt alle 
ondersteuning gecentraliseerd van zowel ondersteuning aan het hele domein als ondersteuning van 
bijvoorbeeld meldingen openbare ruimte, vergunningen en projecten. 

Fte: 15,77 

Team Beheer en Onderhoud Openbare ruimte 
We sluiten aan bij het ontwerp van de Ideale Buitendienst. Dit betekent dat de medewerkers van de 
buitendienst binnen het team Beheer en Onderhoud komen te werken en een teamleider behouden. 

Ook de projectleiders, projectvoorbereiders en projectbegeleiders, die werken aan 
onderhoudsprojecten (zowel civiel als groen), zitten in dit team. Hetzelfde geldt voor de 
vakbeheerders, de accounthouder strand en woonwagen, de applicatiebeheerder, en de 
dataverwerker. 

Fte: 60,26 

Team Vastgoed 
Dit team richt zich op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed en grond. In dit team 
zitten ook de planeconoom, bouwkundig adviseurs en de juridisch vastgoedadviseurs. 

Fte: 10,65 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
In dit team worden de functies rondom vergunningen, toezicht en handhaving en het huidige team 
Toezicht en handhaving openbare ruimte ondergebracht. Ook het ondernemersloket blijft voorlopig 
onderdeel van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Mogelijk dat het ondernemersloket 
in het kader van één gemeentebrede frontoffice naar domein Publiek en Bestuur kan. Dit is een 
ontwikkelopdracht voor domein Publiek en Bestuur. Het beleidsmatige deel van monumenten en 
archeologie gaat over naar team Ontwikkeling en Regie. Hoe groot dit deel in fte is verdient nader 
onderzoek.  

Fte: 36,12 

NOTE: De teamleider VTH had 0,2 fte inhoudelijk werk. Gezien de situatie bij het huidige team VTH 
achten wij het noodzakelijk deze 0,2 fte in ieder geval op te hogen naar 0,5 fte senior medewerker 
VTH. Het invullen van deze functie is aan de nieuwe manager en het team. 

Team Regie en Ontwikkeling 
Dit team bestaat uit de projectleiders gebiedsontwikkeling en de beleidsadviseurs. Door de 
medewerkers die projecten regisseren en medewerkers die bestuurlijke advisering doen bij 
ontwikkelingstrajecten samen te brengen verwachten we meer samenhang in deze trajecten.  

Deze samenbundeling versterkt de slagkracht zodat vraagstukken tijdig en in samenhang op de 
bestuurlijke tafel komen, er bestuurlijke keuzes mogelijk zijn en er meer regie komt op de 
verschillende dossiers.  

Fte: 31,12 
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Management en begeleiding 
 
Management 
Het domein Fysieke Leefomgeving heeft vier managers. Eén manager geeft leiding aan zowel het 
team Vastgoed als het team Ondersteuning.  

Fte: 4,0 

Begeleiding medewerkers team Toezicht en handhaving openbare ruimte 
De medewerkers van het huidige team Toezicht en handhaving openbare ruimte krijgen de ruimte 
om toe te groeien naar een situatie zonder teamleider. Tot in ieder geval einde 2020 krijgen deze 
medewerkers een tijdelijk teamleider met een ontwikkelopdracht. Deze teamleider coördineert en 
begeleidt de medewerkers bij dagelijkse werkzaamheden, heeft p-taken en coacht het team in de 
nieuwe structuur, nieuwe rollen en vaardigheden. Bovendien begeleidt de tijdelijk teamleider het 
gesprek met medewerkers en manager om duidelijke afspraken te maken welke taak naar wie gaat 
en wat daarvoor nodig is.  

Teamleider Buitendienst Openbare Ruimte  
Het nieuwe organisatiemodel kent in principe geen teamleiders, met uitzondering op een aantal 
plekken. Eén van de uitzonderingen is de Buitendienst van het team Beheer en Onderhoud. Hierin 
volgen we de ontwikkeling van de Ideale Buitendienst. In het ontwerp voor de Ideale Buitendienst is 
uitgegaan van één teamleider. We handhaven één teamleider voor de medewerkers van de 
Buitendienst. Dit gezien het type functie, alsook de omvang van het team en het op afstand werken 
van de medewerkers. Ook is de teamleider belangrijk in de verbinding tussen buiten en binnen (en 
andersom). Het gaat om een operationeel teamleider die nauw betrokken is bij de dagelijkse 
uitvoering en zijn werkplek ook bij de buitendienst heeft. 
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7. Domein Samenleving 
 

Algemeen 
Het domein Samenleving zorgt er samen met inwoners en maatschappelijke organisaties voor dat 
iedereen in Velsen mee kan doen. Het domein levert hierbij een bijdrage aan een gemeente waar 
mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, 
kunst, cultuur en sport. De inwoner die ondersteuning nodig heeft, staat daarbij centraal. Het 
domein doet dit onder meer door te werken aan preventie en het aanbieden van individuele en 
algemene voorzieningen. 

De teams zijn samengesteld rondom taken met bijbehorende vaardigheden en competenties. Dat 
maakt dat er een team Sport, een team Regie en Opgaven en bij voorkeur een team Wijkgerichte 
Dienstverlening is. Omdat het vanwege de omvang van het aantal medewerkers niet mogelijk is om 
één team wijkgerichte dienstverlening te maken, kiezen we ervoor de wijkgerichte dienstverlening 
op de te delen in twee teams. Er komt een team Participatie en een team Zorg met een logische 
verdeling van werkzaamheden in deze teams. Deze twee teams vormen samen de wijkgerichte 
dienstverlening van de gemeente. De medewerkers van deze teams werken samen in wijkgerichte 
uitvoeringsteams. Dit organiseren we in wijkgerichte afstemmingsoverleggen, mogelijk ook in 
huisvesting, in gezamenlijk huisbezoek, e.d. Het is de opdracht aan deze twee teams om een goede 
weg te vinden om het wijkgericht werken verder uit te bouwen en vorm te geven.  

Het uitgangspunt in de werkwijze van dit domein is dus opgave- en wijkgericht. Bij opgavegericht 
werken sluiten we aan op wat nodig is in de samenleving door een slimme verbinding van mensen en 
middelen en door samen te werken met partners. Bij wijkgericht werken zetten we in op integrale 
dienstverlening volgens het principe van ‘één klant, één plan en één regisseur’. Consulenten 
Participatie en Zorg (aangevuld met specialistische functies) werken samen in één van de vier 
wijkgerichte uitvoeringsteams.  
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Indeling domein Samenleving 
 

 

Het domein Samenleving bestaat uit vier teams met een totale formatie van 133,69 fte.  

Team Regie en Opgaven 
Dit team richt zich op strategie en implementatie van maatschappelijke opgaven, is accounthouder 
voor meerdere organisaties en bevat verschillende specialismen. Alle medewerkers met de huidige 
functies van (senior) beleidsadviseur werken in dit team. De functies leerplichtambtenaar, netwerk 
coördinator jeugd, coördinator zorg en veiligheid en wijk relatiebeheer komen ook in dit team. De 
positie van functie Wijkrelatiebeheer in dit team verdient nader onderzoek. Deze functie valt 
mogelijk ook onder te brengen bij een ander domein. 

Fte: 27,47 

Team Sport 
Dit team richt zich op het zwembad, binnen-, buitensport en sportstimulering. Het team Sport krijgt 
een “tijdelijke landingsplek” binnen het domein Samenleving. Er loopt een onderzoek naar mogelijke 
uitbesteding van taken. De verwachting is dat het onderzoek eind 2020 is afgerond. De structuur die 
er nu voor de huidige afdeling Sportzaken is, blijft zoals die is. Afhankelijk van de uitkomsten van het 
onderzoek vindt er een uitbesteding plaats of wordt opnieuw bekeken waar team Sport een 
definitieve plaats in de organisatie kan krijgen. 

Fte: 37,42 
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Wijkgerichte dienstverlening  
De specialisten, (zoals de consulenten schuldhulpverlening en woningurgentie etc.) worden 
toegevoegd aan de teams van de wijkgerichte uitvoering. Dit om nog meer samenhang in het werken 
te creëren. Of anders gezegd: een meer integrale dienstverlening te bieden aan onze inwoners. De 
specialisten werken dus samen met de Zorg- en Participatie-consulenten voor de wijken van Velsen. 
De wijkgerichte dienstverlening staat voorop. Omdat één team met alle wijkgerichte 
uitvoeringsteams te groot is voor één leidinggevende (het gaat om bijna 44 FTE), maken we hierin 
een splitsing. Deze splitsing maken we op vakgebied, namelijk Participatie en Zorg. Het team Zorg 
heeft dus een manager en het team Participatie heeft een manager. De specialisten worden op basis 
van vakinhoud toegevoegd aan het team Zorg of het team Participatie. De teams en de managers 
samen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor een goede wijkgerichte dienstverlening. 

Team Participatie  
Dit team richt zich op de vakinhoudelijke werkzaamheden van de Participatiewet en verbonden 
specialismen. In dit team werken de consulenten participatie samen met de specialisten die de 
grootste relatie hebben met inkomen en/of activering en de medewerkers die ondersteuning bieden 
op het gebied van inkomen en/of activering samen.  

Specialisten participatie zijn de medewerkers Terugvordering en Verhaal, medewerkers 
Schuldhulpverlening, Arbeidsdeskundige, medewerker Handhaving, juridisch kwaliteitsmedewerker 
Participatiewet, intaketeam. 

Medewerkers Ondersteuning participatie zijn: administratie participatie, debiteurenbeheer, 
kinderopvang. 

Fte: 34,98 

NOTE: In dit domein bestaat de functie Verbinder. Deze behouden wij vooralsnog. Wij volgen het 
advies van de kwartiermaker om deze functie door te ontwikkelen. Het heeft de voorkeur deze dan 
tegen die tijd niet meer als functie te beschouwen. Het is aan het domein om hier mee aan de slag te 
gaan. 

Team Zorg 
Dit team richt zich op de vakinhoudelijke werkzaamheden van de Wmo en verbonden specialismen. 
In dit team werken de Wmo-consulenten samen met de specialisten die de grootste relatie hebben 
met de Wmo (de Wmo-specialisten) en de medewerkers die ondersteuning bieden op het gebied van 
de Wmo samen. 

Specialisten Wmo zijn de medewerkers frontoffice, medewerkers wonen, juridisch 
kwaliteitsmedewerker Wmo. 

Medewerkers Ondersteuning Wmo zijn: administratie Wmo, administratie jeugd, administratie 
leerlingenvervoer. 

Fte: 22,90 
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Team Ondersteuning 
Dit team richt zich op de brede ondersteuning van het domein Samenleving. In dit team zitten de 
functies die qua ondersteuning een rol hebben richting alle teams, zoals het secretariaat, interne 
controle en applicatiebeheer. 

Fte: 6,92 fte 

Management 
In het domein Samenleving zijn (voorlopig) vier managers. Eén manager geeft leiding aan zowel het 
team Zorg als het team Ondersteuning. De definitieve plek van de manager Sport hangt af van de 
uitkomst van het onderzoek dat in 2020 wordt afgerond. Gezamenlijk dragen zij de 
eindverantwoordelijkheid voor het totaal van het domein.  

Fte: 4,0 
 



18 

 

8. Domein Bedrijfsvoering 
 

Algemeen 
Het domein Bedrijfsvoering richt zich op het maximaal kunnen presteren van de organisatie. Vanuit 
de verschillende disciplines van bedrijfsvoering adviseren de medewerkers van het domein 
Bedrijfsvoering de interne klanten integraal en compleet en ondersteunen zij de interne klant snel en 
doelmatig bij hun primaire werk.  

Dit domein valt op verschillende manieren in teams in te delen. Een ideale structuur voor dit domein 
bestaat ook hier niet. Wij kiezen voor een teamindeling die helpend is om een nieuwe beweging te 
creëren. Een teamindeling die ondersteunend is aan verschillende vormen van samenwerking en de 
ondersteuning aan de interne klant zo goed mogelijk faciliteert. Volgens onze uitgangspunten wordt 
ook in dit domein het werk ingedeeld naar verschillende soorten competenties en vaardigen: 
adviseren, projecten leiden, service en ondersteuning.  

Waar een vakdiscipline als bijvoorbeeld HR of Financiën geknipt wordt in verschillende teams zal de 
samenwerking op een andere manier georganiseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld in vakoverleggen 
of gezamenlijke vakontwikkeling, dan wel door flexibele huisvesting te benutten om verbinding te 
maken of te houden. De wijze waarop deze verbindingen vorm krijgen is aan het management en 
medewerkers van het domein Bedrijfsvoering om te organiseren. 

Indeling domein Bedrijfsvoering 
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Het domein Bedrijfsvoering bestaat uit vier teams en de totale formatie bedraagt 101,43 fte. Als over 
wordt gegaan tot uitbesteding van Automatisering bestaat het domein uit drie teams. 

Team Service en Ondersteuning  
Dit team richt zich op de eerstelijns dienstverlening aan interne klanten en het ondersteunen van het 
domein Bedrijfsvoering. Daarmee is dit team een bundeling van efficiënte werkprocessen en draagt 
het bij aan de doorontwikkeling van interne processen en samenhang, zodat raakvlakken beter 
gevonden kunnen worden. Dit team bestaat uit de facilitair medewerkers, Servicedesk, HR-desk, 
team Financiële administratie en bundelt de algemene administratieve ondersteuning. 

Fte: 27,85 

Team Advies en Projecten Bedrijfsvoering 
Dit team richt zich op het adviseren van de klant vanuit de vakdisciplines van bedrijfsvoering en het 
managen en leiden van interne projecten. Uitgangspunt is om te sturen op integrale advisering aan 
de klant. Dit kan bijvoorbeeld in klantteams of door het inzetten van accounthouders per klant. Het is 
aan het team om een goede vorm te vinden in het leggen van verbinding met de klanten van 
Bedrijfsvoering.  

Het team bestaat uit alle adviseurs van Juridische Zaken, HR, Financiën, Informatiemanagement, 
Facilitair (Inkoop/Contractmanagement) en de projectleiders.  

Fte: 34,47 

NOTE 1: Gezien de toename aan interne projecten achten wij het noodzakelijk om uit vrijgekomen 
fte van teamleiders 1 fte senior projectleider bedrijfsvoering toe te voegen aan dit team. 

NOTE 2: Er loopt een traject rondom procesverbetering afhandeling bezwaren. Afhankelijk van de 
uitkomsten van dit traject kunnen functies anders gevuld gaan worden. Een mogelijkheid is dat op 
termijn de fte administratieve ondersteuning Juridische Zaken ondergebracht kan worden bij team 
Service en Ondersteuning.  

NOTE 3: De algemene juridische (beleids-)advisering blijft gebundeld met de geschilbeslechting 
(bezwaar-, beroep- en klachtafhandeling). Gezien de aard van de werkzaamheden is het een 
onderzoek waard of de werkzaamheden van geschilbeslechting belegd kunnen worden bij domein 
Publiek en Bestuur.  

Team Informatie 
Dit team richt zich op de overkoepelende gemeentelijke informatievoorziening. Het gaat hierbij 
onder meer om het vastleggen, beheren en ontsluiten van gemeentebrede informatie, documenten, 
gegevens en data.  

In dit team werken de medewerkers uit de huidige teams Ruimtelijke Informatie, Documentaire 
Informatie, Informatie & Statistiek (m.u.v. projectleiders, informatieadviseurs en procesadviseur).  

Fte: 21,72 

Team Automatisering (tot uitbesteding) 
Dit team richt zich op het beheer van de totale ICT infrastructuur van de organisatie. Voor dit team 
loopt momenteel een uitbestedingstraject. Dit team valt gedurende dit traject onder de manager van 
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team Informatie. Zo lang als dit traject loopt houden wij dit team zoals dit team nu ook al is 
georganiseerd. 

Fte: 12,39 

Management en begeleiding 
Het domein Bedrijfsvoering heeft drie managers. 

Fte: 3,0 fte 

Begeleiding team Automatisering  
Wij houden de teamleider Automatisering (1,0 fte) in stand gedurende het uitbestedingstraject. Deze 
teamleider is onder meer nodig om het team te begeleiden bij de uitbesteding. Het beleggen van 
achtergebleven werkzaamheden en formatie na uitbesteding is een opdracht aan het gezamenlijk 
management van het domein. Mocht er geen uitbesteding plaatsvinden dan zal de indeling van de 
teams en het management van het domein Bedrijfsvoering heroverwogen worden. 
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9. Directieteam 

 

Het directieteam leidt de ambtelijke organisatie, zorgt er voor dat medewerkers optimaal kunnen 
presteren, ondersteunt en begeleidt de managers en zorgt voor verbinding tussen bestuur en 
organisatie. Het directieteam stuurt op samenhang, ondersteunt en stimuleert ondernemend gedrag 
en faciliteert snelle besluitvorming. Daarnaast hebben zij ook een representatiefunctie namens de 
ambtelijke organisatie.  

Fte: 2,0 

10. Concerncontrol  

 

Vanuit een onafhankelijke positie richt dit team zich op het gevraagd en ongevraagd adviseren op het 
gebied van informatiebeveiliging, privacy, doelmatigheid en rechtmatigheid van beleid en sturing en 
beheersing van de gemeentelijke organisatie. Gezien de onafhankelijke positie maakt de 
ondersteuning van de OR ook deel uit van dit team.  

Fte: 6,34 
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11. Programmamanagement  

 

Dit team richt zich op het realiseren van belangrijke, complexe en strategische (verander)opgaven. 
Wij werken hierbij volgens de methodiek van programmamanagement. Programmamanagement 
slaat een brug tussen de kennis en ervaringen van lijnmanagement en projectmanagement, gericht 
op succesvol doorvoeren van strategische veranderingen of ambities. Waarin het vaak gaat om het 
bereiken van inspirerende veranderdoelen zonder het hebben van veel formele macht. Wij zien een 
programma als een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde 
organisatiebrede opgaven. 

Het team bestaat uit programmamanagers en vallen onder rechtstreekse aansturing van het 
directieteam. 

Dit team bestaat momenteel uit de programmamanagers van de volgende programma’s: 

- Klimaat en Duurzaamheid 
- Samenspel 
- Graag Gedaan 

Fte: 3,0 fte 
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12. Overlegstructuur 

Naast een nieuwe organisatiestructuur zien wij ook een nieuw overlegstructuur voor ons. 
Uitgangspunt voor een goede overlegstructuur is dat we op de juiste tafels de goede dingen 
inbrengen zodat we het goede gesprek kunnen hebben.  

Het is aan het nieuwe management om binnen het eigen domein en binnen het eigen team een 
goede overlegstructuur in te richten. Het is niet aan ons om hier een keuze in te maken. Hetzelfde 
geldt voor overleggen met betrekking tot domeinoverstijgende opgaven, klussen of programma’s. 

Voor de aansturing van de gehele organisatie zetten we de volgende overlegstructuur in: 

1. Voor de samenhang op het geheel: 
- Directie + alle managers van alle domeinen 
- Eens per maand 

 
2. Voor de samenhang op bestuurlijke onderwerpen: 

- 1 Directielid + managers beleidsteams 
- Eens per week 

 
3. Voor de samenhang op bedrijfsvoering die alle domeinen aangaan: 

- 1 Directielid + 1 manager per domein 
- Eens per twee weken 

 

13. Gevolgen voor de medewerkers 

We hanteren bij de organisatieaanpassing het principe ‘mens volgt werk’. 

Medewerkers 
Alle medewerkers behouden hun huidige HR21 functie. Medewerkers worden na de besluitvorming 
over de organisatieaanpassingen geplaatst bij een team. De meeste medewerkers krijgen een andere 
leidinggevende. 

Teamleiders 
In principe vervalt de functie van teamleider in onze organisatie. De huidige teamleiders worden op 9 
maart 2020 boventallig verklaard. Op basis van deze boventalligverklaring hebben de boventallig 
verklaarde teamleiders twee jaar de tijd om een passende of geschikte functie in of buiten onze 
organisatie te vinden. Bij de organisatieaanpassing komen er ook nieuwe functies beschikbaar. Deze 
nieuwe functies ontstaan doordat de inhoudelijke werkzaamheden van de teamleiders in nieuwe 
functies zijn opgenomen. Een gedeelte van de boventallig verklaarde teamleiders kunnen in deze 
functies geplaatst worden. De nieuwe en gewijzigde functies worden nog ingepast conform HR21. 

Managers 
Alle huidige afdelingsmanagers zijn ingedeeld in de HR21 functiebeschrijving van Manager II (m.u.v. 
afdelingsmanager BVTH - deze is ingepast in Manager I). Deze HR21 functie van Manager II is ook van 
toepassing op de nieuwe functie van manager in de domeinen. 
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Voor de juiste plaatsing van een manager bij een domein hanteren we de volgende criteria: 

- Een goede teamsamenstelling per domein op basis van de leiderschapsprofielen is van 
doorslaggevende betekenis. Het uitgangspunt is dat een diversiteit aan leiderschapsstijlen in 
een domein is vertegenwoordigd. 

- De uitkomst van het assessment en het oordeel van het directieteam. Dit wordt gebruikt om 
te beoordelen of de manager beter tot haar/zijn recht komt als manager van een team dat 
meer beleidsmatig, adviserend, specialistisch of uitvoerend van aard is. 

- De afdelingsmanager wordt zoveel als mogelijk is op haar/zijn voorkeur geplaatst die zij/hij 
heeft kenbaar gemaakt bij de belangstellingsregistratie. 

 

  



25 

 

14. Financiële onderbouwing 
 

De nieuwe organisatiestructuur heeft ook financiële gevolgen. Hieronder staat een overzicht van de 
financiële gevolgen per domein. Structureel levert de organisatieaanpassing een voordeel op van 
ruim 3 ton. De komende jaren zijn er ook tijdelijke kosten. Dit betreft bijvoorbeeld de extra kosten 
voor de tijdelijke teamleider bij Automatisering en Belastingen en de inzet van de tijdelijke 
teamleiders met een ontwikkelopdracht. Er is nog geen inschatting te maken van de eventuele 
frictiekosten voor het boventallig worden van de teamleiders. Dit is afhankelijk of er teamleiders niet 
geplaatst kunnen worden in de nieuwe organisatie. 

Domein structurele 
kosten/ 
opbrengsten 

tijdelijke kosten totale kosten/ 
opbrengsten 

Publiek en Bestuur  €            -37.359  €            321.882  €        284.523 

Samenleving  €                    -    €                    -    €                 -   

Fysieke Leefomgeving  €            -34.529  €            105.833  €           71.304 

Bedrijfsvoering  €          -199.288  €            105.833  €         -93.455 

Programmamanagement  €            103.668  €                    -    €        103.668 

Concerncontrol  €                    -    €                    -    €                 -   

Directieteam  €          -137.289  €                    -    €       -137.289 

TOTAAL  €          -304.798  €            533.549  €        228.751 
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15. Hoe gaan we dit laten werken? 
 

Meer samenhang in de werkzaamheden of betere samenwerking ontstaat niet als vanzelf door alleen 
de structuur aan te passen. Om nog beter samen te werken is er meer nodig. En daar zijn we met het 
programma Graag Gedaan al langer mee bezig. Het aanpassen van de structuur is één van de 
onderdelen van de zes speerpunten van Graag Gedaan. Door te werken aan de zes speerpunten4 van 
Graag Gedaan werken we aan nog betere samenwerking. De komende maanden zal in samenwerking 
tussen de teams, het nieuwe management en de directie gewerkt worden aan teamontwikkeling.  

Onderschrijven van de ontwikkelagenda 
De kwartiermakers hebben in hun advies een ontwikkelagenda meegeven. Een ontwikkelagenda 
voor de gehele organisatie en ook per domein. Deze ontwikkelagenda is gebaseerd op de vele sessies 
die de kwartiermakers met medewerkers hebben gehouden. Het is een agenda met onderwerpen 
waaraan aandacht besteed moet worden om als organisatie ons te ontwikkelen en de 
structuuraanpassingen optimaal te laten werken. Wij onderschrijven de ontwikkelagenda van de 
kwartiermakers. Wij zien dat veel van de aangedragen onderwerpen in samenhang met Graag 
Gedaan opgepakt kunnen worden.  

Ook hebben wij oog voor de aandachtspunten die zijn aangedragen door de OR. Onze 
organisatieontwikkeling heeft tijd en aandacht nodig. En nu nog meer nu we de structuur aanpassen. 
Nu de speerpunten van Graag Gedaan concreet zijn is het duidelijker waar we naartoe werken en 
mede door de opgestelde ontwikkelagenda weten we waar we met elkaar op moeten inzetten. 

Ontwikkelen is maatwerk 
Wij zullen ons ontwikkelen terwijl ‘de winkel open blijft’. Het werk gaat ook gewoon door. Niet alles 
werkt gelijk zoals het bedoeld is. Het heeft tijd nodig. En dat is logisch. Ieder domein krijgt de ruimte 
om in het eigen tempo te ontwikkelen.  

Werken in de nieuwe structuur, in een nieuw team, zonder teamleider en met een manager die 
minder van de inhoud is, zal wennen zijn. Voor medewerkers èn voor managers. Waar hulp nodig is 
zal hulp geboden worden. Op zowel individueel niveau als op teamniveau. Wat precies nodig is zal 
maatwerk zijn en wordt samen met manager en medewerkers bepaald. In een aantal gevallen zullen 
de werkzaamheden van de teamleider herbelegd moeten worden, verdient eigenaarschap meer 
aandacht, mag het leiderschap meer ontwikkeld worden of wordt er door de reorganisatie veel 
aanspraak gedaan op de medewerkers terwijl zij zelf ook ontwikkelen. 

Wij sturen aan op een proces waarin teams de regie zullen nemen op hun eigen ontwikkeling. 
Ondersteunt vanuit het programma Graag Gedaan zullen medewerkers en managers een eigen 
ontwikkelagenda opstellen. Het team zal hierbij zelf aangeven op welke onderdelen van de zes 
speerpunten zij de komende tijd willen ontwikkelen en welke nog niet. Bestaande budgetten voor de 
deze ontwikkelingen zullen zo veel als mogelijk worden aangesproken. Denk hierbij aan het 
opleidingsbudget, concernbudget managementontwikkeling of het budget voor duurzame 
inzetbaarheid. 

  

                                                           

4 Zie bijlage 1 voor de inhoud per speerpunt. 
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Passende huisvesting 
Vanuit het speerpunt Dynamische Werkomgeving schept de nieuwe organisatiestructuur 
duidelijkheid voor concrete inrichtingsplannen voor onze huisvesting. Samen met de domeinen en de 
teams zullen we werken aan goede huisvesting passend bij de werkzaamheden. Ook hier geldt: de 
juiste huisvesting zal gefaseerd opgepakt gaan worden.  

Omgaan met verandering en fouten 
Veranderen brengt per definitie onzekerheden en onduidelijkheden met zich mee. We maken met 
elkaar een trektocht. Gebaande paden zijn er niet. Het kunnen omgaan met onzekerheden en 
onduidelijkheden verschilt per persoon. Hier moeten we met elkaar rekening mee houden en 
bespreekbaar maken. Dat geldt ook voor het maken van fouten. Waar mensen werken worden 
fouten gemaakt, dat is nu het geval en zal altijd zo blijven. Het beste is te leren van de fout die 
gemaakt is. Leren van de eigen fout of die van collega’s. We leggen de focus hierbij dus op leren en 
niet op afkeuring of afstraffing. De nieuwe managers krijgen de opdracht mee om ruimte te maken 
voor dit leerproces en deze ook goed te kunnen faciliteren.  

 

 

  



28 

 

BIJLAGE 1: De zes speerpunten van Graag Gedaan 

Voor meer informatie, kijk op: https://intranet1.velsen.nl/Project/GraagGedaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet1.velsen.nl/Project/GraagGedaan
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