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Geachte lêden van Provinciale Staten,

In mijn reactie op de aanbevelingen van de externe evaluatie door Berênschot van mei vorig
jaar heb ik aangekondigd een voornemen tot reorganisatie voor te bereiden. Hierbij stuur ik u
mijn voorgenomen reorganisatieplan (en achterliggende bijlagen).

Met dit plan beoog ik PS optimaal te bedienen door het onderzoeksproces flexibeler in te
richtên ên meer te kunnen voldoen aan provinciespeciÍieke invalshoeken. Daarnaast leidt mijn
voorgenomen plan tol een efÍiciëntere oÍganisatie met structureel lagere kosten. Dit impliceert
(op termiin) vanuit de vier provincies een lagere financiële bijdrage aan de Randstedelijke
Rekenkamer.

Tijdelijk gaat de rêorganisatie bij de Randstêdelijke Rekenkamer gepaard met e)Cra kosten, de
zogenaamde frictiekosten. Vanuit de griÍÍies in de vier provincies wordt met het oog op uw
besluitvorming over de incidentele verhoging van de provinciale bijdrage aan de Randstedeliike
Rekênkamer een gelijkluidende statenvoordracht met biibehorend ontwerpbesluit voorbereid.
U kunt deze statenvoordracht binnênkort tegemoet zien.

Tenslótte ben ik graag bij de behandeling in commissiêvêrband aanwêzig voor het desgewenst
beantwoorden van vragen en hêt geven van een nadere toeliohting.

Met vriendêlijke groet,
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1. Aanleiding en doelstelling 

De Randstedelijke Rekenkamer is in 2005 opgericht. In 2008 is de eerste externe evaluatie uitgevoerd (door 

B&A). In het voorjaar van 2013 heeft in het kader van het kwaliteitshandvest van de G4+1 een visitatie 

plaatsgevonden en een tweede externe evaluatie (door Berenschot). 

De visitatiecommissie is van mening dat de Randstedelijke Rekenkamer in ruime mate voldoet aan de 

kwaliteitseisen, die in het handvest aan het onderzoeksproces worden gesteld. Volgens de externe evaluatie 

worden we door de deelnemende provincies als een waardevol instituut gezien en hebben we ons de 

afgelopen jaren ontwikkeld naar een volwassen organisatie die een goede kwaliteit levert. Zowel de 

visitatiecommissie als de externe evaluatoren concluderen echter dat de organisatievorm efficiënter kan. 

 

PS van Flevoland en Utrecht hebben in 2011 moties aangenomen, waarin wordt opgeroepen de provinciale 

bijdragen aan de Randstedelijke Rekenkamer te verlagen. Naar aanleiding daarvan is op initiatief van de 

Randstedelijke Rekenkamer de in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalde externe evaluatie een jaar 

eerder uitgevoerd (in 2013 in plaats van in 2014) en is sinds 2012 de indexatie van de begroting achterwege 

gelaten. Het op gelijk niveau houden van de begroting beperkt de financiële ruimte voor de Randstedelijke 

Rekenkamer, omdat de salariskosten toenemen vanwege niet te beïnvloeden factoren, zoals de stijging van 

sociale premies en pensioenlasten én periodieke verhogingen van medewerkers die nog niet het maximum 

van de schaal hebben bereikt. Dit is tot nu toe binnen de begroting gecompenseerd door het budget voor 

externe inhuur te verlagen van ca. € 200.000 (in 2012) naar ca. € 50.000 (in 2014). De financiële ruimte van 

de Randstedelijke Rekenkamer is dus de facto inmiddels afgenomen met ca. 10% en er is relatief weinig 

budget meer om noodzakelijke externe (materie)deskundigheid in te huren.  

Bij hun zienswijze op de concept begroting 2014 handhaven PS van Flevoland en Utrecht hun standpunt dat 

de Rekenkamer haar begroting zou moeten matigen.  

 

Op basis van bovenstaande heeft de bestuurder-directeur, in haar reactie op de aanbevelingen van de 

externe evaluatie, aangekondigd een voornemen tot reorganisatie voor te bereiden. Het huidige 

organisatiemodel past bij een groeiperspectief, dat is niet (meer) aan de orde. De Rekenkamer is ontwikkeld 

tot een stabiele organisatie met hoog gekwalificeerde professionals. De aansturing van het onderzoek kan 

efficiënter. Het uitgangspunt is en blijft de goede kwaliteit van de producten en prestaties van de 

Rekenkamer.  

 

De hoofddoelstelling van de Rekenkamer komt voort uit de wettelijke taak. Kortweg: het doen van onderzoek 

op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de provincies. Om PS hierbij 

optimaal te bedienen kan het onderzoeksproces flexibeler en slagvaardiger worden ingericht met als doel om 

naast de tot nu toe gebruikelijke veelal provincievergelijkende onderzoeken een meer divers palet aan 

onderzoeken uit te voeren. Concreet betekent dit meer voldoen aan provinciespecifieke invalshoeken, meer 

maatwerk, meer aandacht voor de politiek-bestuurlijke realiteit en actualiteit én kortere doorlooptijden. De 

bruikbaarheid van producten en prestaties van de Rekenkamer neemt daardoor toe, zoals zal blijken uit een 

verbetering van de doorwerking van de onderzoeken.  

Het team van de Rekenkamer bestaat uit hoog opgeleide professionals, die zelfstandig en met een hoge 

mate van eigen verantwoordelijkheid werken. De medewerkers hebben binnen de Rekenkamer ruimte om 

zich professioneel te ontwikkelen en een groeiperspectief, dat past bij de omvang van de organisatie. 

 

 

2. Globaal eindbeeld en uitgangspunten 

Het globale eindbeeld van de organisatiewijziging is als volgt. Na de reorganisatie zijn de aansturingslijnen 

korter. De managementlaag van directieleden vervalt. Het aantal projectleiders neemt toe en deze 

projectleiders krijgen een grotere verantwoordelijkheid. De kwaliteit wordt geborgd door het structureel 

organiseren van intercollegiale feed back op het onderzoeksproces. 



4 
 

 

 

Deze reorganisatie is bedoeld om met lagere kosten een nog beter op de vier deelnemende provincies 

gerichte organisatie te worden. Dat betekent dat de reorganisatie zich niet zal beperken tot een 

structuurwijziging. De cultuur van de Rekenkamer laat zich leiden door de volgende drie principes: 

▪ van buiten naar binnen: de Rekenkamer is extern gericht; 

▪ politiek-bestuurlijk gevoelig: de Rekenkamer heeft meer oog voor de bestuurlijke context en politieke 

realiteit; 

▪ open en eerlijk: de Rekenkamer is transparant en afrekenbaar. 

 

 

3.  Huidige organisatiestructuur en beoogde structuur, zoals voorgelegd aan de medezeggenschap 

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige organisatiestructuur en een analyse van de werking in de 

praktijk. Op basis daarvan is een nieuw organisatiemodel uitgewerkt, dat een oplossing biedt voor de in de 

loop der tijd ontstane onduidelijkheden en knelpunten. Het beoogde nieuwe model dient een flexibelere en 

efficiëntere organisatie. 

Het financiële kader voor de (personele) kosten van de Rekenkamer is vastgelegd in het beslisdocument d.d. 

4 oktober 2004. De eerste bestuurder-directeur heeft op basis van dit financiële kader, in overleg met de 

toenmalige kwartiermaker een opzet uitgewerkt die tegemoet kwam aan zijn visie op de werkwijze van de 

Randstedelijke Rekenkamer. Deze uitgewerkte opzet van de personeelsformatie kent een afwijking die 

kleiner is dan +10% van de in het beslisdocument geraamde personele kosten en viel derhalve binnen de 

financiële kaders (zie definitieve versie van het Overdrachtsdocument „Fase 2: uitwerking Randstedelijke 

Rekenkamer‟ d.d. 19 april 2005).  

 

 Huidige organisatie  

 

 

 

 

De bestuurder-directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. In de voordracht voor de benoeming van de 

plaatsvervangend bestuurder en de plaatsvervangend directeur aan PS van de vier provincies, d.d. 28 

oktober 2005 is door de toenmalige bestuurder-directeur de volgende toelichting gegeven op de 

taakverdeling. 

Bestuurder-
directeur

Schaal 17

Directielid/ plv. 
bestuurder

Schaal 15

Projectleider

Schaal 12

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Directielid/ plv. 
directeur

Schaal 15

Projectleider

Schaal 12

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Management-
assistent

Schaal 7
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“De directie van de Randstedelijke Rekenkamer bestaat uit drie personen, zijnde één bestuurder/directeur en 

twee directieleden. Beide directieleden hebben een gelijkwaardige functie in de directie en zijn 

portefeuillehouder van twee provincies. Voor elke provincie zijn er op die manier altijd twee 

aanspreekpunten, de bestuurder/directeur en het directielid dat betreffende provincie in zijn portefeuille heeft. 

Zo kan, bij gelijktijdige verplichtingen in verschillende provincies, toch altijd een directielid aanwezig zijn. 

Door één directielid als plaatsvervangend bestuurder te benoemen en één directielid als plaatsvervangend 

directeur, zal de Randstedelijke Rekenkamer op gelijkwaardige wijze bij elke provincie vertegenwoordigd 

kunnen zijn.” In de taakverdeling tussen de directieleden is daarna toegevoegd dat één van de directieleden 

de portefeuille P&O beheert, de andere Financiën.  

Een dergelijke tweedeling is er niet ten aanzien van de aansturing van de onderzoeken. Elk directielid is ten 

aanzien van het onder hem regarderende onderzoek verantwoordelijk voor de uitvoering en contacten in alle 

vier provincies. Met uitzondering van het houden van het bestuurlijk interview en de behandeling in de 

commissies en PS. Dat gebeurt door het directielid in de provincies waarvoor deze portefeuillehouder is. 

 

Het management en de ondersteuning zijn als eerste aangesteld. Relatief snel daarna volgde de bemensing 

van de onderzoekstaf. In de groeiperiode en de eerste jaren van de Rekenkamer voldeed bovenstaande 

verantwoordelijkheidsverdeling, omdat alles vanuit het niets moest worden opgebouwd en dit veel 

managementaandacht vroeg. De office-manager, die tot 1 september 2009 in dienst was, heeft daaraan ook 

een belangrijke bijdrage geleverd.  

 

Nu – acht jaar na de oprichting – is de ontstane praktijk dat van geval tot geval gekozen wordt voor de meest 

efficiënte manier van bestuurlijke externe vertegenwoordiging, waarbij inhoudelijke kennis van het dossier, 

mate van politiek-bestuurlijke gevoeligheid en beschikbaarheid een rol spelen. Dat betekent dat naast de 

beide directieleden soms ook de bestuurder-directeur een bestuurlijk interview voert en/of de behandeling in 

de commissie en PS doet, bijvoorbeeld in het geval dat escalatie nodig is of simpelweg ter vervanging van 

een directielid bij verhindering.  

Uit de evaluatie van Berenschot blijkt dat dit extern een diffuus beeld geeft. “Ten aanzien van het 

organisatiemodel wordt door gesprekspartners van de provincies aangegeven dat de taakverdeling tussen 

de directieleden niet helder is. Zo is voor provincies niet altijd duidelijk waarom ze wanneer met welk 

directielid te maken krijgen. Soms komt de bestuurder-directeur en de andere keer een directielid en bij 

onderzoeken komt, afhankelijk van het onderwerp, soms weer een ander directielid mee.” 

 

De huidige organisatie is sterk hiërarchisch en kenmerkt zich door een getrapte werkwijze. In het Handboek 

Onderzoeksproces van de Rekenkamer zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 

management en de medewerkers uitgewerkt. Medewerkers zijn verantwoording verschuldigd aan een 

projectleider, de projectleider aan een directielid, het directielid aan de bestuurder-directeur. Dit is een lange 

aansturingslijn. Op elk niveau is de span of control maximaal twee à drie personen. Dat is vooral voor het 

management zeer gering.  

Met de getrapte aansturing wordt beoogd de kwaliteit te borgen. In een organisatie van hoog opgeleide 

professionals hoeft dat echter niet per se door middel van zo‟n hiërarchisch model.  

 

De inhoudelijke werkbelasting van het huidige managementteam is inefficiënt. Zowel de bestuurder-directeur 

als beide directieleden moeten zich vanwege de huidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling volledig op 

de hoogte stellen van alle Nota‟s van Bevindingen en Bestuurlijke Nota‟s. Besluiten daarover worden in MT-

verband genomen.  
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Een aspect van andere orde is geconstateerd door de visitatiecommissie, die stelt dat de aanstelling van de 

plaatsvervangende bestuurder niet in lijn is met de geldende wettelijke bepalingen (Provinciewet). “De 

plaatsvervangende bestuurder is als ambtenaar in dienst bij de provincie Flevoland. Dit is in strijd met artikel 

79f, lid n van de Provinciewet die het verbiedt om een lid van een provinciale rekenkamer tevens ambtenaar 

te laten zijn die door het provinciebestuur is aangesteld. Artikel 79c, lid 3 stelt een plaatsvervangend lid gelijk 

aan een (regulier) lid van de rekenkamer en laat daarmee artikel 79f ook van toepassing zijn op het 

plaatsvervangend lid.” 

 

Binnen de huidige structuur is formatief ruimte voor twee projectleiders, die gebruikelijk elk één 

provincievergelijkend onderzoek of een complex onderzoek voor één of enkele provincies uitvoeren. Er is 

sporadisch ruimte om daarnaast gelijktijdig eenvoudige, kleine onderzoeken uit te voeren. De flexibiliteit om 

in te spelen op provinciespecifieke invalshoeken en actualiteit is daarmee relatief gering. Door het afnemen 

van het budget van externe inhuur tot ca. € 50.000 in 2014 is er bovendien nauwelijks mogelijkheid meer om 

daarin eventueel via uitbesteding te voorzien. 

 

 Beoogde nieuwe organisatie, zoals voor advies voorgelegd aan de PVT 

 

 

In de nieuwe organisatie vervalt de managementlaag van directieleden. Daarnaast wordt een formatieplaats 

toegevoegd voor een derde projectleider. Zo kunnen er meer gelijktijdig lopende onderzoeken worden 

uitgevoerd. De projectleiders krijgen meer zelfstandigheid, met bijbehorende hogere functiewaardering (van 

schaal 12 naar schaal 13) en worden direct aangestuurd door de bestuurder-directeur. Bespreking van en 

besluitvorming over de onderzoeken vindt plaats in de lijn (bestuurder-projectleider-team). Er is geen 

inhoudelijk MT meer.  

 

In de kwaliteitsborging wordt voorzien door intercollegiale feed back. Het onderzoeksoverleg, waaraan het 

gehele team van de Rekenkamer deelneemt, wordt daarvoor beter benut. De Onderzoeksopzet, de Nota van 

Bevindingen en de Bestuurlijke Nota worden in een onderzoeksoverleg besproken voor collegiale feedback. 

Analoog aan de werkwijze van de Rekenkamer Rotterdam krijgen onderzoekers een taak als „zijlicht‟ op 

maximaal één ander onderzoek. Gedurende het onderzoeksproces geeft een „zijlicht‟ vanuit een positief 

kritische invalshoek advies aan de projectleider en de bestuurder-directeur over de leesbaarheid, 

consistentie van het betoog en verwachte bruikbaarheid van de resultaten. Het „zijlicht‟ wordt geraadpleegd 

bij belangrijke besluitvormingsmomenten in het onderzoeksproces. De Rekenkamer Rotterdam past deze 

wijze van kwaliteitsborging al langere tijd toe en heeft deze onlangs geëvalueerd en uitgewerkt in een 

procedurebeschrijving. Deze best practice kan de Randstedelijke Rekenkamer eenvoudig implementeren. 

Bestuurder-
directeur

Schaal 17

Projectleider

Schaal13

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Projectleider

Schaal 13

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Adj. directeur –senior 
projectleider

Schaal 14

Onderzoeker

Schaal 11

Onderzoeker

Schaal 11

Management-
assistent

Schaal 7
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In de nieuwe organisatie krijgt één van de projectleiders tevens de rol van adjunct directeur, daarbij hoort 

een structurele in omvang beperkte taak op het gebied van piofah en aansturing van complexe onderzoeken. 

Deze functie is daarom hoger gewaardeerd (schaal 14). De portefeuille P&O komt volledig onder 

verantwoordelijkheid van de bestuurder-directeur, waarbij tegelijkertijd door middel van digitalisering een 

efficiencyslag wordt gemaakt. Voor de verlofadministratie, de verzuimadministratie en de van toepassing 

zijnde reisdeclaraties wordt al vanaf 1 januari van dit jaar gebruik gemaakt van het digitale loket van de 

afdeling POI-Flevoland (Raetonline.nl), dat hiervoor ook beschikbaar is voor de Rekenkamer. 

Ten aanzien van de portefeuille Financiën heeft de huidige portefeuillehouder veel inzet geleverd om de 

planning en control-cyclus van de Rekenkamer naar een hoog kwaliteitsniveau te tillen. Vooralsnog blijft 

deze taak belegd bij de nieuwe functie van adjunct-directeur, tenzij extern beleggen van deze taak efficiënter 

is. In het nieuwe plan vindt de interne controle halfjaarlijks plaats door de bestuurder-directeur en één van de 

projectleiders en voeren de bestuurder-directeur en adjunct-directeur tweewekelijks een beknopt 

bedrijfsvoeringsoverleg, voorbereid en ondersteund door de management-assistent. 

 

 

4. Advies van de medezeggenschap 

Omdat de Randstedelijke Rekenkamer een formatie heeft van meer dan 10 fte hebben de medewerkers zich 

kunnen uitspreken over het instellen van een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Een meerderheid heeft 

hiertoe besloten en op 8 oktober 2013 is na verkiezingen de PVT geïnstalleerd.  

De PVT heeft de volgende samenstelling :  

Voorzitter - Iris Brugman (onderzoeker en momenteel projectleider van het onderzoek Geheimhouding) 

lid - Arjan Wiggers (plaatsvervangend directeur, portefeuille Financiën) 

lid - Annelies Eggebeen (onderzoeker)  

 

Op de dag van hun installatie kreeg de PVT het Plan van aanpak voor de reorganisatie van de 

Randstedelijke Rekenkamer, inclusief het Organisatie- en formatieplan voor advies aangeboden (zie 

bijlage 1). De PVT heeft tweemaal om aanvullende informatie gevraagd, die de bestuurder-directeur met de 

PVT heeft besproken op 5 november en 3 december 2013 (zie bijlage 2 en 3). Op 7 januari 2014 is nog extra 

aanvullende informatie besproken, waarna ook de onderliggende berekening is aangeleverd aan de 

PVT (zie bijlage 4, 5 en 6). Op 14 februari 2014 bracht de PVT een negatief advies uit.  

 

De PVT geeft aan dat “De reden voor dit negatieve advies is gelegen in de zware taakbelasting 

en het beleggen van alle verantwoordelijkheden bij één persoon. Het reorganisatieplan bevat 

daarnaast te weinig en onvoldoende uitgewerkte alternatieven, zodat niet te beoordelen is of de 

beoogde oplossing de beste is.” (zie bijlage 7 voor het integrale advies en bijlage 8 voor de 

integrale reactie van de bestuurder-directeur). 

 

 

5. Reactie op het advies van de PVT 

De PVT verwacht een “te zware taakbelasting en het beleggen van alle verantwoordelijkheden bij één 

persoon” . Er is een nadere analyse van dit advies en de nadere toelichting op het advies gedaan, om te 

achterhalen waardoor dit beeld kan zijn ontstaan. Ogenschijnlijk worden de begrippen „verantwoordelijk-

heden, bevoegdheden en (uitvoerings)taken‟ ten onrechte door elkaar gebruikt. Een belangrijke 

constatering is nu juist dat de huidige situatie in dit opzicht een diffuse praktijk laat zien. Met het 

plan wordt beoogd daarin weer helderheid en duidelijkheid te brengen, zowel ten aanzien van de 

bedrijfsvoering als het onderzoek. Dit in ogenschouw nemend is er aanleiding het plan zoals dat 

aan de PVT is voorgelegd, op beperkte onderdelen aan te passen om de kwetsbaarheid van een 

mogelijk te zware taakbelasting te voorkomen, door: 
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- zichtbaar maken van de rol van de extern plaatsvervangend bestuurder en uitwerken van het 

governancemodel; 

-  een verdeling van de bedrijfsvoeringaangelegenheden over de drie projectleiders; 

-  0,6 fte uitbreiding op de ondersteuning van de bedrijfsvoeringstaken; 

-  verheldering van de kwaliteitsborging van het onderzoek.  

  

Voorkomen van kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering 

De bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn belegd bij de bestuurder-directeur, die zich laat 

vervangen door een nieuw te benoemen externe plaatsvervangend bestuurder.  

Aangezien het bestuurder-directeur model impliceert dat de verantwoordelijkheden bij één 

persoon zijn belegd, is het van belang om in goede check and balances te voorzien. Er is een 

opdracht aan een externe deskundige in voorbereiding om het governancemodel uit te werken, 

onderdeel daarvan is het inrichten van een klankbordgroep die periodiek een „functionerings-

gesprek‟ voert met de bestuurder-directeur. 

De dagelijkse aansturing (bevoegdheden) van de bedrijfsvoering wordt belegd bij de adjunct-

directeur en de beide andere projectleiders. De portefeuilles Financiën, ICT en P&O worden 

onder hen verdeeld. De bestuurder-directeur voert met de adjunct-directeur en de andere twee 

projectleiders tweewekelijks een stafoverleg met betrekking tot de bedrijfsvoering en planmatige 

afstemming van de onderzoeken.  

De uitvoering van de administratie en bedrijfsvoeringstaken gebeurt door de huidige 

management-assistent (0,6 fte) en een nieuw aan te stellen office-manager (voor 0,6 fte). 

De interne controle op de financiën is in de huidige situatie belegd bij de bestuurder-directeur en 

de plaatsvervangend bestuurder-directeur. Daaraan verandert niets in de nieuwe structuur. 

 

Voorkomen van kwetsbaarheid in het onderzoek 

De eindverantwoordelijkheid voor de onderzoekproducten ligt bij de bestuurder-directeur. De 

dagelijkse aansturing van het onderzoek is belegd bij de projectleider(s), die worden aangestuurd 

door de bestuurder-directeur.  

De bestuurder-directeur voert voortaan de bestuurlijke interviews en is aanwezig bij de 

behandeling van onderzoeksopzetten en –rapporten in de provincies. De projectleiders hebben 

zowel bij de bestuurlijke interviews als bij de behandelingen in de Staten een zeer belangrijke rol 

vanwege hun inhoudelijk kennis van het onderzoeksonderwerp. Zo is dit ook georganiseerd bij de 

Rekenkamers van Rotterdam en Amsterdam. 

De inhoudelijke controle op de kwaliteit van het onderzoek is in de huidige situatie belegd bij de 

bestuurder-directeur en beide directieleden. De inhoudelijke controle wordt in de nieuwe situatie 

verbreed door versterking van de intercollegiale toetsing in het onderzoeksoverleg en het 

invoeren van een soort Quality Assurance-systeem, waarmee de Rekenkamer Rotterdam goede 

ervaring heeft. Bij de Randstedelijke Rekenkamer wordt dit een „zijlicht‟ genoemd. 

 

Afgewogen alternatieven 

Voor wat betreft de suggestie van de PVT dat sprake is van “te weinig en onvoldoende 

uitgewerkte alternatieven, zodat niet te beoordelen is of de beoogde oplossing de beste is” wordt 

verwezen naar bijlage 3, waarin is ingegaan op de overwogen organisatiemodellen. De PVT heeft 

zelf ook de organisatie en inrichting van verschillende vergelijkbare Rekenkamers naast elkaar 

gezet in een overzichtelijke tabel. Om de gevraagde inzichtelijkheid in alternatieven nog eens 

extra te vergroten is aan deze tabel een kolom toegevoegd, waarin is aangegeven in welk opzicht 

de nieuwe inrichting en organisatie van de Randstedelijke Rekenkamer vergelijkbaar is met de 

Rekenkamers van Amsterdam en Rotterdam (zie arceringen van bijlage 9). Hieruit blijkt dat de 
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beoogde nieuwe inrichting van de Randstedelijke Rekenkamer aansluit bij „best practices‟ van 

vergelijkbare rekenkamers. 

 

Conclusie: het advies van de PVT heeft bijgedragen aan de inzichtelijkheid van het plan.  

Mede naar aanleiding van de opmerkingen van de PVT heeft een beperkte bijstelling van de 

organisatiestructuur, nl. 0,6 fte toevoeging formatie Office-manager (schaal 9) en een aanpassing 

van de taakverdeling van de projectleiders plaatsgevonden. Het doel van de reorganisatie is niet 

veranderd. Dit betekent dat de PVT op dit moment niet opnieuw om advies wordt gevraagd.  

 

 

6. Aanpassingen (mede) op basis van het advies van de medezeggenschap 

 

Het organogram wordt als volgt: 

 

 

 

 

7. Financiën 

Per saldo levert de nieuwe organisatiestructuur een structurele bezuiniging op de personele lasten van 

€ 95.600. Naar verwachting zijn er vanaf juli 2019 geen frictiekosten meer en bedraagt de structurele 

ombuiging van de personeelskosten vanaf dat moment dus € 95.600. In 2017 valt al het omslagpunt. Vanaf 

dan is de besparing op de personeelskosten hoger dan de geraamde frictiekosten. De terugverdientijd is 

4 jaar (zie figuur 1).  

Dit betekent dat de bijdrage van de provincies dan structureel 6% lager is ten opzichte van het uitgangsjaar 

2014. Met de al bereikte kostenverlaging ten gevolge van het achterwege laten van de indexatie is dit 16% 

ten opzichte van 2011.  
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Figuur 1 – Ontwikkeling gezamenlijke bijdrage provincies 
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ingezette verlaging van het budget externe inhuur wordt weer verhoogd tot € 100.000, zodat gebruik 

gemaakt kan worden van benodigde externe materiedeskundigheid. De dekking hiervoor wordt gerealiseerd 

door een evenredige kostenverlaging van de huisvesting en bijkomende kosten. Tabel 1 geeft een overzicht 

van de geraamde ombuigingen en beoogde intensiveringen.  

 

 

Tabel 1 – Geraamde ombuiging en beoogde intensivering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 geeft de vertaling van bovenstaande in de meerjarenbegroting. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Netto besparing  

personeel 
-47.800 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600 -95.600 

Frictiekosten 

(raming) 
121.000 190.000 86.000 25.500 8.500  

Onttrekking  

aan reserve 
-50.000      

Inhuur 21.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 

Huisvesting en  

servicekosten 
-20.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 -50.600 

Informatievoorziening  

en kantoor 
-1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 

Bijdrage provincies 23.200 94.400 -9.600 -70.100 -87.100 -95.600 
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Tabel 2 – Raming 2013 en begroting 2014 t/m 2020 

 

 

 

2013  
raming 

2014  
begroting 

2015  
begroting 

2016  
begroting 

2017  
begroting 

2018  
begroting 

2019  
begroting 

2020  
begroting 

Bijdragen provincies, incl 
geraamde frictiekosten 

1.552.600 1.552.600 1.575.800 1.647.000 1.543.000 1.482.500 1.465.500 1.457.000 

Rentebaten   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Som der baten 1.552.600 1.553.600 1.576.800 1.648.000 1.544.000 1.483.500 1.466.500 1.458.000 

Personeel 1.118.000 1.297.200 1.249.400 1.201.600 1.201.600 1.201.600 1.201.600 1.201.600 

Frictiekosten     121.000 190.000 86.000 25.500 8.500   

Inhuur 234.500 48.300 70.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Huisvesting en servicekosten 148.700 155.600 135.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

Informatievoorziening 33.300 51.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Kantoor 900 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

Som der lasten 1.535.400 1.553.600 1.626.800 1.648.000 1.544.000 1.483.500 1.466.500 1.458.000 

Resultaat voor bestemming 17.200 0 -50.000 0 0 0 0 0 

Onttrekking aan reserve 
  

50.000 
     

Resultaat na bestemming 17.200 0 0 0 0 0 0 0 
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De frictiekosten zijn afhankelijk van het verloop van het plaatsingsproces en zijn vooralsnog geraamd op 

basis van een extern advies op ca. € 430.000. De mogelijke frictiekosten treden in vanaf juli 2015. De 

bestuurder-directeur zal zo nodig dan een besluit nemen om de bestemmingsreserve voor onderzoek in 

2015 te verlagen met € 50.000 en deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatiesaldo ter 

dekking van de frictiekosten. Voor de rest van de dekking wordt een beroep gedaan op de vier deelnemende 

provincies, waarbij dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als bij de begroting (zie tabel 3). Deze kosten 

worden verwacht in de periode 2015-2019. 

 

 

Tabel 3 – Verdeling geraamde frictiekosten in de periode 2015-2019 

 

Provincie 

2015 
 

(in €) 

2016 
 

(in €) 

2017 

 
(in €) 

2018 
 

(in €) 

2019 
 

(in €) 

totaal 

afgerond 

(in €) 

Randstedelijke  

Rekenkamer 
50.000     50.000 

Flevoland 12.145 32.500 14.711 4.362 1.454 65.000 

Noord-Holland 19.618 
 

52.500 23.763 7.046 2.349 105.000 

Utrecht 14.947 40.000 18.105 5.368 1.789 80.000 

Zuid-Holland 24.289 65.000 29.421 8.724 2.908 130.000 

Totaal 121.000 190.000 86.000 25.500 8.500 430.000 
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Bijlage 1 –  Reorganisatieplan, zoals voor advies voorgelegd 
 aan  de medezeggenschap (PVT)  
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1. Inleiding 
Dit plan van aanpak beschrijft hoe de Randstedelijke Rekenkamer anders gaat werken en welke 

organisatie daarbij past. Dit plan van aanpak bevat een beschrijving van het beoogde eindbeeld 

van de organisatiestructuur (inclusief de formatie en functieprofielen) en de stappen die zullen 

worden gezet om het eindbeeld te bereiken.  

 

 

2. Aanleiding 
De Randstedelijke Rekenkamer is in 2005 opgericht. In 2008 is de eerste externe evaluatie uitge-

voerd (door B&A). In het voorjaar van 2013 heeft in het kader van het kwaliteitshandvest van de 

G4+1 een visitatie plaatsgevonden en een tweede externe evaluatie (door Berenschot). 

De visitatiecommissie is van mening dat de Randstedelijke Rekenkamer in ruime mate voldoet 

aan de kwaliteitseisen, die in het handvest aan het onderzoeksproces worden gesteld. Volgens 

de externe evaluatie worden we door de deelnemende provincies als een waardevol instituut ge-

zien en hebben we ons de afgelopen jaren ontwikkeld naar een volwassen organisatie die een 

goede kwaliteit levert. Zowel de visitatiecommissie als de externe evaluatoren concluderen echter 

dat de organisatievorm efficiënter kan. 

 

PS van Flevoland en Utrecht hebben in 2011 moties aangenomen, waarin wordt opgeroepen de 

provinciale bijdragen aan de Randstedelijke Rekenkamer te verlagen. Naar aanleiding daarvan  is 

op initiatief van de Randstedelijke Rekenkamer de in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalde 

externe evaluatie een jaar eerder uitgevoerd (in 2013 in plaats van in 2014) en is sinds 2012 de 

indexatie van de begroting achterwege gelaten. Het op gelijk niveau houden van de begroting 

beperkt de financiële ruimte voor de Randstedelijke Rekenkamer, omdat de salariskosten toene-

men vanwege niet te beïnvloeden factoren, zoals de stijging van sociale premies en pensioenlas-

ten én periodieke verhogingen van medewerkers die nog niet het maximum van de schaal heb-

ben bereikt. Dit is binnen de begroting gecompenseerd door het budget voor externe inhuur te 

verlagen van ca. € 200.000 (in 2012) naar ca. € 50.000 (in 2014). De financiële ruimte van de 

Randstedelijke Rekenkamer is dus de facto inmiddels afgenomen met ca. 10% en er is relatief 

weinig budget meer om noodzakelijke externe (materie)deskundigheid in te huren.  

Bij hun zienswijze op de concept begroting 2014 handhaven PS van Flevoland en Utrecht hun 

standpunt dat de Rekenkamer haar begroting zou moeten matigen.  

 

Op basis van bovenstaande overwegende heeft de bestuurder-directeur, in haar reactie op de 

aanbevelingen van de externe evaluatie, aangekondigd een voornemen tot reorganisatie voor te 

bereiden. Het huidige organisatiemodel past bij een groeiperspectief, dat is niet (meer) aan de 

orde. De Rekenkamer is ontwikkeld tot een stabiele organisatie met hoog gekwalificeerde profes-

sionals. De aansturing van het onderzoek kan efficiënter.  Efficiency is echter geen doel op zich. 

Het uitgangspunt is en blijft de goede kwaliteit van de producten en prestaties van de Rekenka-

mer.  

 

 

3. Doelstelling en globaal eindbeeld 
De hoofddoelstelling van de Rekenkamer komt voort uit de wettelijke taak. Kortweg: het doen van 

onderzoek op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de provin-

cies. Om PS hierbij optimaal te bedienen kan het onderzoeksproces flexibeler en slagvaardiger 

worden ingericht met als doel om naast de tot nu toe gebruikelijke veelal provincievergelijkende 

onderzoeken een diverser palet aan onderzoeken uit te voeren. Concreet betekent dit meer vol-
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doen aan provinciespecifieke invalshoeken, meer maatwerk, meer aandacht voor de politiek-

bestuurlijke realiteit en actualiteit én kortere doorlooptijden. De bruikbaarheid van producten en 

prestaties van de Rekenkamer neemt daardoor toe, zoals zal blijken uit een verbetering van de 

doorwerking van de onderzoeken.  

 

Het team van de Rekenkamer bestaat uit hoog opgeleide professionals, die zelfstandig en met 

een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid werken. De medewerkers hebben binnen de Re-

kenkamer ruimte om zich professioneel te ontwikkelen en een groeiperspectief, dat past bij de 

omvang van de organisatie. 

 

Het globale eindbeeld van de organisatiewijziging is als volgt. Na de reorganisatie zijn de aanstu-

ringslijnen korter. De managementlaag van directieleden vervalt. Het aantal projectleiders neemt 

toe en deze projectleiders krijgen een grotere verantwoordelijkheid. De kwaliteit wordt geborgd 

door het structureel organiseren van intercollegiale feed back op het onderzoeksproces. 

 

 

4. Uitgangspunten 
Voor het proces van deze reorganisatie gelden de volgende uitgangspunten: 

- Mensen volgen taken. Daar waar taken ongewijzigd blijven is er geen aanleiding de huidige 

bemensing ervan te heroverwegen. 

- Voor deze reorganisatie zijn de rechtspositionele garanties zoals die zijn vastgelegd in het 

sociaal statuut van de provincie Flevoland van toepassing.  

- Het primaire proces van de Rekenkamer moet zo min mogelijk worden verstoord. De winkel 

moet open blijven tijdens te verbouwing. Hoewel reorganisaties altijd aanleiding kunnen geven 

tot onrust onder betrokken medewerkers, moet het mogelijk zijn deze tot een minimum te be-

perken. 

- Communicatie met de medewerkers tijdens het proces is van groot belang. Uitgangspunt voor 

deze reorganisatie is een goede afstemming tussen medewerkers, management en de PVT.  

- Deze reorganisatie is bedoeld om met lagere kosten een goed op de vier deelnemende pro-

vincies gerichte organisatie te worden. Dat betekent dat de reorganisatie zich niet zal beper-

ken tot een structuurwijziging. De Rekenkamer gaat anders werken met een cultuur die zich 

laat leiden door de volgende drie principes: 

▪ van buiten naar binnen: de Rekenkamer is extern gericht; 

▪ politiek-bestuurlijk gevoelig: de Rekenkamer heeft meer oog voor de bestuurlijke context en 

politieke realiteit; 

▪ open en eerlijk: de Rekenkamer is transparant en afrekenbaar. 

 

 

5. Stappenplan 
De totstandkoming van een nieuwe inrichting van de organisatie vereist een zorgvuldig proces dat 

alle betrokkenen stapsgewijs meeneemt naar een voor hen nieuwe, feitelijk nog onbekende, maar 

hopelijk voldoening gevende werkomgeving. Het proces verloopt enerzijds volgens de formele 

stappen en besluitvormingsmomenten die zijn benoemd in de leidraad voor organisatieverande-

ring van de provincie Flevoland. Aan de andere kant krijgt het vorm door de activiteiten en keuzes 

gedurende het proces. 

Bijlage 1 geeft gedetailleerd alle stappen van het Procesplan Reorganisatie van de provincie Fle-

voland. Vanwege de onafhankelijke positie van de Rekenkamer zijn niet alle stappen en tussen-

producten van toepassing. Het procesplan wordt op hoofdlijnen doorlopen en de PVT wordt op de 

daartoe geëigende momenten betrokken.  
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Na vaststelling van dit organisatie/formatieplan start het plaatsingsproces waarin voor zittende 

medewerkers een plek in de nieuwe organisaties wordt bepaald. Tijdens dit proces vinden indivi-

duele gesprekken met medewerkers plaats met de inpassingscommissie.  

 

Het plaatsingsproces mondt uiteindelijk uit in een plaatsingsplan. Met de vaststelling van het 

plaatsingsbesluit is de formele inrichting en bemensing een feit. Dat is het moment waarop ieder-

een binnen de Rekenkamer gezamenlijk aan een nieuwe toekomst gaat werken.  

 

Zes maanden na vaststelling van het plaatsingsplan volgt een evaluatie van de nieuwe organisa-

tiestructuur en manier van werken. 

 

Samengevat worden de volgende stappen doorlopen: 

▪ Plan van Aanpak, inclusief Organisatie- en formatieplan 

▪ Plaatsingsprocedure 

▪ Plaatsingsplan 

▪ Evaluatie 

 

 

6. Organisatie 
Bij de voorbereiding van dit plan is gebruik gemaakt van externe deskundigheid ten behoeve van 

de vormgeving van de nieuwe organisatiestructuur, de doorrekening van de efficiencyopbreng-

sten en de frictiekosten én de functiewaardering van de nieuwe functieprofielen. De afdeling POI 

van Flevoland heeft een adviesfunctie zowel gedurende de voorbereiding van dit plan als tijdens 

het reorganisatieproces. De organisatorische invulling van het plaatsingsproces vindt plaats con-

form het sociaal statuut.  

 

De inpassingscommissie bestaat uit: 

▪ de bestuurder-directeur van de Rekenkamer 

▪ de provinciesecretaris van Flevoland  

▪ een vertegenwoordiger van de afdeling Personeel en Organisatie van Flevoland 

▪ een secretaris, afkomstig uit het team van de Randstedelijke Rekenkamer, niet zijnde lid van 

de PVT. De secretaris kan aan de besprekingen van de inpassingscommissie deelnemen 

maar heeft geen stemrecht.  

 

Als uitvloeisel van haar adviesrecht krijgt de PVT dit plan van aanpak, inclusief het organisatie- en 

formatieplan ter bespreking voorgelegd in de Overlegvergadering met de bestuurder-directeur. 

Rechtspositionele aspecten komen in het Georganiseerd Overleg aan de orde. Daarnaast zal de 

bestuurder-directeur, op informele dan wel formele overlegmomenten, de PVT regelmatig bijpra-

ten en zo nodig consulteren over de voortgang.  

 

 

7. Planning 
Het streven is de organisatiewijziging te hebben doorgevoerd op 1 maart 2014. Van invloed op de 

doorlooptijd zijn het plaatsingsproces en de vergadermomenten van adviserende en besluitvor-

mende gremia voor deze reorganisatie. 
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Globaal wordt gekoerst op de volgende planning: 

▪ Plan van Aanpak, incl. organisatie- en formatieplan   

o Beschikbaar     begin oktober 2013 

o bespreking in Overlegvergadering  12 november 2013 

o advisering  door PVT    18 november 2013 

o Vaststelling     19 november 2013 

 

▪ Plaatsingsprocedure      

o Start z.s.m. na vaststelling plan van aanpak en organisatie- en formatieplan 

o Advies door inpassingscommissie  december 2013 

o Besluit over plaatsingsadvies  december 2013 

 

▪ Eventuele termijn voor bedenkingen en bezwaarprocedure 

o Afhankelijk van voorgaande stappen eind februari 2014 

 

▪ Start nieuwe organisatie   1 maart 2014 

 

▪ Evaluatie nieuwe organisatie  1 september 2014 

 

 

8.  Organisatiestructuur, formatieplan en functieprofielen 
Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige organisatiestructuur en een analyse van de 

werking in de praktijk. Op basis daarvan is een nieuw organisatiemodel uitgewerkt, dat een oplos-

sing biedt voor de in de loop der tijd ontstane onduidelijkheden en knelpunten. Het nieuwe model 

dient een flexibelere en efficiëntere organisatie. 

Het financiële kader voor de (personele) kosten van de Rekenkamer is vastgelegd in het beslis-

document d.d. 4 oktober 2004. De eerste bestuurder-directeur heeft op basis van dit financiële 

kader, in overleg met de toenmalige kwartiermaker een opzet uitgewerkt die tegemoet kwam aan 

zijn visie op de werkwijze van de Randstedelijke Rekenkamer. Deze uitgewerkte opzet van de 

personeelsformatie kent een afwijking die kleiner is dan +10% van de in het beslisdocument ge-

raamde personele kosten en viel derhalve binnen de financiële kaders (zie definitieve versie van 

het Overdrachtsdocument „Fase 2: uitwerking Randstedelijke Rekenkamer‟ d.d. 19 april 2005).    

 

 Huidige organisatie       
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De bestuurder-directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. In de voordracht voor de benoeming 

van het plaatsvervangend lid en de plaatsvervangend directeur, d.d. 28 oktober 2005 is door de 

toenmalige bestuurder-directeur de volgende toelichting gegeven op de taakverdeling. 

“De directie van de Randstedelijke Rekenkamer bestaat uit drie personen, zijnde één bestuur-

der/directeur en twee directieleden. Beide directieleden hebben een gelijkwaardige functie in de 

directie en zijn portefeuillehouder van twee provincies. Voor elke provincie zijn er op die manier 

altijd twee aanspreekpunten, de bestuurder/directeur en het directielid dat betreffende provincie in 

zijn portefeuille heeft. Zo kan, bij gelijktijdige verplichtingen in verschillende provincies, toch altijd 

een directielid aanwezig zijn. Door één directielid als plaatsvervangend bestuurder te benoemen 

en één directielid als plaatsvervangend directeur, zal de Randstedelijke Rekenkamer op gelijk-

waardige wijze bij elke provincie vertegenwoordigd kunnen zijn.” In de taakverdeling tussen de 

directieleden is daarna toegevoegd dat één van de directieleden de portefeuille P&O beheert, de 

andere Financiën.  

Een dergelijke tweedeling is er niet ten aanzien van de aansturing van de onderzoeken. Elk direc-

tielid is ten aanzien van het onder hem regarderende onderzoek verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring en contacten in alle vier provincies. Met uitzondering van het houden van het bestuurlijk inter-

view en de behandeling in de commissies en PS. Dat gebeurt door het directielid in de provincies 

waarvoor deze portefeuillehouder is. 

 

Het management en de ondersteuning zijn als eerste aangesteld. Relatief snel daarna volgde de 

bemensing van de onderzoekstaf. In de groeiperiode en de eerste jaren van de Rekenkamer vol-

deed bovenstaande verantwoordelijkheidsverdeling, omdat alles vanuit het niets moest worden 

opgebouwd en dit veel managementaandacht vroeg. De office-manager, die tot 1 september 

2009 in dienst was, heeft daaraan ook een belangrijke bijdrage geleverd.   

 

Nu – acht jaar na de oprichting – is de ontstane praktijk dat van geval tot geval gekozen wordt 

voor de meest efficiënte manier van bestuurlijke externe vertegenwoordiging, waarbij inhoudelijke 

kennis van het dossier,  mate van politiek-bestuurlijke gevoeligheid en beschikbaarheid een rol 

spelen. Dat betekent dat naast de beide directieleden soms ook de bestuurder-directeur een be-

stuurlijk interview voert en/of de behandeling in de commissie en PS doet, bijvoorbeeld in het 

geval dat escalatie nodig is of simpelweg ter vervanging van een directielid bij verhindering.  

Uit de evaluatie van Berenschot blijkt dat dit extern een diffuus beeld geeft. “Ten aanzien van het 

organisatiemodel wordt door gesprekspartners van de provincies aangegeven dat de taakverde-

ling tussen de directieleden niet helder is. Zo is voor provincies niet altijd duidelijk waarom ze 

wanneer met welk directielid te maken krijgen. Soms komt de bestuurder-directeur en de andere 

keer een directielid en bij onderzoeken komt, afhankelijk van het onderwerp, soms weer een an-

der directielid mee.” 

 

De huidige organisatie is sterk hiërarchisch en kenmerkt zich door een getrapte werkwijze. In het 

Handboek Onderzoeksproces van de Rekenkamer zijn de taken, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden van het management en de medewerkers uitgewerkt. Medewerkers zijn verantwoor-

ding verschuldigd aan een projectleider, de projectleider aan een directielid, het directielid aan de 

bestuurder-directeur. Dit is een lange aansturingslijn. Op elk niveau is de span of control maxi-

maal twee à drie personen. Dat is vooral voor het management zeer gering.   

Met de getrapte aansturing wordt beoogd de kwaliteit te borgen. In een organisatie van hoog op-

geleide professionals hoeft dat niet per se door middel van zo‟n hiërarchisch model.  

 

De inhoudelijke werkbelasting van het huidige managementteam is inefficiënt. Zowel de bestuur-

der-directeur als beide directieleden moeten zich vanwege de huidige taak- en verantwoordelijk-

heidsverdeling volledig  op de hoogte stellen van alle Nota‟s van Bevindingen en Bestuurlijke 
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Nota‟s. Besluiten daarover in MT-verband worden genomen. Binnen het MT vervult de bestuur-

der-directeur de rol van zowel voorzitter als secretaris.   

 

Een aspect van andere orde is geconstateerd door de visitatiecommissie, die stelt dat de aanstel-

ling van de plaatsvervangende bestuurder niet in lijn is met de geldende wettelijke bepalingen 

(Provinciewet). “De plaatsvervangende bestuurder is als ambtenaar in dienst bij de provincie Fle-

voland. Dit is in strijd met artikel 79f, lid n van de Provinciewet die het verbiedt om een lid van een 

provinciale rekenkamer tevens ambtenaar te laten zijn die door het provinciebestuur is aange-

steld. Artikel 79c, lid 3 stelt een plaatsvervangend lid gelijk aan een (regulier) lid van de rekenka-

mer en laat daarmee artikel 79f ook van toepassing zijn op het plaatsvervangend lid.” 

 

Binnen de huidige structuur is formatief ruimte voor twee projectleiders, die gebruikelijk elk één 

provincievergelijkend onderzoek of een complex onderzoek voor één of enkele provincies uitvoe-

ren. Er is sporadisch ruimte om daarnaast gelijktijdig eenvoudige, kleine onderzoeken uit te voe-

ren. De flexibiliteit om in te spelen op provinciespecifieke invalshoeken en actualiteit is daarmee 

relatief gering. Door het afnemen van het budget van externe inhuur tot ca. € 50.000 in 2014 is er 

bovendien nauwelijks mogelijkheid meer om daarin eventueel via uitbesteding te voorzien. 

 

Nieuwe organisatie
1
 

 

In de nieuwe organisatie vervalt de managementlaag van directieleden. Daarnaast wordt een  

formatieplaats toegevoegd voor een derde projectleider. Zo kunnen er meer gelijktijdig lopende 

onderzoeken worden uitgevoerd. De projectleiders krijgen meer zelfstandigheid, met bijbehorende 

hogere functiewaardering (schaal 13) en worden direct aangestuurd door de bestuurder-directeur. 

Bespreking van en besluitvorming over de onderzoeken vindt plaats in de lijn (bestuurder-

projectleider-team). Er is geen inhoudelijk MT meer.  

In de kwaliteitsborging wordt voorzien door intercollegiale feed back. Het onderzoeksoverleg 

wordt daarvoor beter benut. De Onderzoeksopzet, de Nota van Bevindingen en de Bestuurlijke 

Nota worden in een onderzoeksoverleg besproken voor collegiale feedback. Analoog aan de 

werkwijze van de Rekenkamer Rotterdam krijgen onderzoekers een taak als „zijlicht‟ op maximaal 

één ander onderzoek. Gedurende  het onderzoeksproces geeft een „zijlicht‟ vanuit een positief 

kritische invalshoek advies aan de projectleider en de bestuurder-directeur over de leesbaarheid, 

consistentie van het betoog en verwachte bruikbaarheid van de resultaten. Het „zijlicht‟ wordt ge-

raadpleegd bij belangrijke besluitvormingsmomenten in het onderzoeksproces.  

 

                                                        
1 Bijlage 2 geeft de was-wordt tabel van de functies in de huidige en nieuwe situatie 
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Eén van de projectleiders krijgt tevens de rol van adjunct directeur, daarbij hoort een structurele in 

omvang beperkte taak op het gebied van piofah en aansturing van complexe onderzoeken. Deze 

functie is daarom hoger gewaardeerd (schaal 14). De portefeuille P&O komt volledig onder ver-

antwoordelijkheid van de bestuurder-directeur, waarbij tegelijkertijd door middel van digitalisering 

een efficiencyslag wordt gemaakt. Voor de verlofadministratie, de verzuimadministratie en de van 

toepassing zijnde reisdeclaraties zal gebruik gemaakt gaan worden van het digitale loket van POI-

Flevoland dat hiervoor al beschikbaar is voor de Rekenkamer. 

Ten aanzien van de portefeuille Financiën heeft de huidige portefeuillehouder veel inzet geleverd 

om de planning en control-cyclus van de Rekenkamer naar een hoog kwaliteitsniveau te tillen. 

Vooralsnog blijft deze taak belegd bij de nieuwe functie van adjunct-directeur, tenzij extern beleg-

gen van deze taak efficiënter is. De interne controle vindt plaats halfjaarlijks plaats door de be-

stuurder-directeur en één van de projectleiders. 

De bestuurder-directeur en adjunct-directeur voeren tweewekelijks een beknopt bedrijfsvoerings-

overleg, voorbereid en ondersteund door de management-assistent. 

 

Door een externe deskundige is op basis van de maximale salarisbedragen van de functieschalen 

berekend dat de nieuwe organisatiestructuur ten opzichte van de huidige situatie een besparing 

oplevert van ruim 10%. Een deel van deze bezuiniging wordt benut om het te lage budget van 

externe inhuur te compenseren. Er is op basis van de werkelijke salarisbedragen ook extern 

doorgerekend dat, om per saldo structureel een besparing te bereiken van 5%, het budget voor 

inhuur maximaal verhoogd kan worden tot € 90.000  

 

 

9. Financiën 
Voor de totstandkoming van de nieuwe situatie is het van belang te investeren in een zorgvuldig 

proces en een voortvarende start. Dat betekent dat er financiële middelen nodig zijn voor fricties 

in de plaatsing van medewerkers. Verder dient rekening gehouden te worden met kosten gekop-

peld aan respectievelijk de ontwikkelfase van de reorganisatie en de uitvoering van het organisa-

tieplan. Op dit moment is het lastig de kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de reorga-

nisatie (waaronder de personele frictie) exact in beeld te brengen.  

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende te verwachten kosten: 

▪ Ondersteuning proces  €   20.000 

▪ Extra scholing PVT  €     5.000  

▪ Begeleiding medewerkers  €   15.000 

▪ Frictiekosten  € 430.000 

   Totaal  € 470.000   

 

Deze kosten zijn nog indicatief en zullen nader worden onderbouwd. Met name de frictiekosten 

zijn afhankelijk van het verloop van het plaatsingsproces en zijn vooralsnog geraamd op basis 

van een extern advies.  

 

De bestuurder-directeur zal in 2013 een besluit tot wijziging van de begroting 2013 nemen en 

besluiten om de bestemmingsreserve voor onderzoek te verlagen met € 50.000 en deze middelen 

vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatiesaldo ter dekking van de kosten voor de reorgani-

satie. Voor de rest van de dekking wordt een beroep gedaan op de vier deelnemende provincies, 

waarbij dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als bij de begroting (zie tabel).  
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Tabel 1 – Verdeling geraamde kosten 

 

Provincie Bijdrage (in €) 

Eigen bijdrage Randstedelijke Rekenkamer  50.000 

Flevoland 75.000 

Noord-Holland 115.000 

Utrecht 85.000 

Zuid-Holland 145.000 

Totaal 470.000 

 

 

 

10. Informatie en communicatie 
Een actieve dialoog met de medewerkers is een essentieel onderdeel van een zorgvuldig reorga-

nisatieproces. Daarvoor is het belangrijk dat de medewerkers op de hoogte zijn van wat er speelt 

en weten wanneer zij welke inbreng hebben in het reorganisatieproces. Communicatie met me-

dewerkers zal op de volgende manieren plaats hebben: 

1. De reorganisatie is een regelmatig terugkerend agendapunt van het onderzoeksoverleg  

2. Het informeren van medewerkers over het bereiken van belangrijke mijlpalen gebeurt in korte 

teambijeenkomsten waarin medewerkers vragen kunnen stellen. Vertegenwoordigers van de 

PVT krijgen hiervoor een expliciete aankondiging en uitnodiging. 

3. Op de F-schijf zijn in de map Anders werken alle vastgestelde documenten te vinden die be-

trekking hebben op de reorganisatie en andere gerelateerde relevante documenten. 
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Bijlage 1: Procesplan Reorganisaties Provincie Flevoland (separaat docu-
ment) 
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Bijlage 2: Was-wordt tabel  
 

 

          

Huidige formatie     Mutatie Streef formatie 

    

Functie-

code 

Functie naam (rol) Formatie-

uren 

Salaris 

schaal 

Ongewijzigd Vervalt Nieuw taak-

gebied 

Functie-

code 

Functie naam Formatie-

uren 

Salaris 

schaal 

6110005 Directeur/Bestuurder 36,00 17       6110005 Directeur/Bestuurder 36,00 17 

6110010 Directielid 72,00 15               

6110620 Projectleider 72,00 12       PM Adj.directeur/Projectleider 36,00 14 

              PM Projectleider 72,00 13 

6110625 Onderzoeker 216,00 10/11       6110625 Onderzoeker 216,00 10/11 

6110126 Management-assistent 36,00 6/7       6110126 Management-assistent 36,00 6/7 

  totaal 432,00           totaal 396,00   

  in fte 12,00           in fte 11,00   
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Bijlage 3: Functieprofielen in nieuwe organisatie 
 

 

 

 

1. Adjunct directeur/senior projectleider 

 

2. Projectleider 

 

3. Onderzoeker 

 

4. Management-assistent 
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1. Adjunct (adj.) directeur – senior projectleider 

 

Functienaam adjunct (adj.) directeur – senior projectleider 

Organisatie  Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 14 

Activiteiten Coördineren en begeleiden van complexe onderzoeksprojecten 

  Vervangen directeur 

Datum 24-09-2013 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De adj directeur - senior projectleider geeft leiding aan onderzoeksteams, levert management-

informatie en participeert in complexe onderzoeksprojecten. De complexiteit van de onderzoeks-

projecten blijkt uit de politiek-bestuurlijk gevoeligheid, betrokken actoren, (vernieuwende) onder-

zoeksmethode en/of te verwachten impact van de resultaten. De onderzoeken worden door varia-

bele teams qua omvang en samenstelling en door overwegend academische disciplines uitge-

voerd. Deelname aan circa 2-3 onderzoeksprojecten per jaar. De adj directeur - senior projectlei-

der onderhoudt externe relaties met name gericht op projectinhoudelijke onderwerpen. 

De adj directeur - senior projectleider vervangt bij (langdurige) afwezigheid de directeur in diens 

taken op het gebied van bedrijfsvoering. 

 

De adj directeur - senior projectleider legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan de 

bestuurder - directeur. 

 

Resultaatgebieden adj directeur - senior projectleider 

 adj directeur - senior pro-

jectleider 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie (com-

plexe) onderzoeksprojecten 

75% 

Eindresultaat 2 – Relatiebeheer in politiek en bestuurlijk sensi-

tieve omgeving 

20% 

Eindresultaat 3 – Integrale bedrijfsvoering (incidenteel) 5% 
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Uitwerking resultaatgebieden 

 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie complexe onderzoeksprojecten 

Planmatige, afgestemde en adequaat functionerende teams voor complexe onderzoekspro-

jecten. 

Goedgekeurde opzet (planning), tussen- en eindrapportages inzake complexe onderzoekspro-

jecten. 

Doel: de output en doelstellingen van de projecten van de rekenkamer realiseren door een effec-

tieve en efficiënte inzet van de medewerkers, de bestuurder - directeur inzicht geven in het onder-

zochte onderwerp en het onderzoeksrapport kunnen doen laten vaststellen. 

Kader: kaders van de projectopdracht, richtlijnen en afspraken.  

Kerntaken 

 Formuleert het projectdoel en het gewenste resultaatniveau.  

 Plant het project (tijd, geld, capaciteit, activiteiten). 

 Zorgt voor de personele projectorganisatie (structuur, formatie) en de bezetting daarvan.  

 Zorgt voor een adequate overlegstructuur en informatie-uitwisseling met de projectteams door 

onder andere houden van overleg.  

 Zorgt voor goede werkinstructies, werkprocessen, werkprocedures en productiesystemen en 

informatiesystemen. 

 Geeft taakgericht en sociaalgericht leiding aan het projectteam. 

 Coördineert vakinhoudelijk de projecten uitgevoerd door de onderzoekers. 

 Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de onderzoeksprojecten aan de hand van gestelde 

criteria en zorgt voor maatregelen ter handhaving en verbetering.  

 Bewaakt de toegekende projectbudgetten en rapporteert hierover periodiek aan de bestuurder 

-directeur. 

 Bewaakt de risico‟s die voortkomen uit de complexiteit van de onderzoeksprojecten en zorgt 

voor beheermaatregelen.  

 Is het directe aanspreekpunt voor de toegewezen projecten, signaleert knelpunten in voor-

waarden, afstemming, coördinatie, uitvoering en voortgang van de onderzoeksprojecten en 

draagt oplossingen aan.  

 Adviseert de bestuurder - directeur inzake specifieke onderzoeksvraagstukken. 

 Bepaalt mede in gezamenlijkheid met de bestuurder – directeur en de projectleiders het jaar-

lijkse onderzoeksprogramma. 

 Stelt project gerelateerde presentaties en publicaties van de Randstedelijke Rekenkamer op. 

Beoordelingscriteria 

 De mate van doeltreffendheid van de projectfinanciering en projectbemensing. 

 De mate van juistheid, tijdigheid, volledigheid en inhoudelijke kwaliteit van de opzet, tussen- 

en eindrapportages. 

 De mate waarin de onderzoeken effectief en efficiënt zijn uitgevoerd en bewaking van de 

kwantiteit en kwaliteit van de kernactiviteiten. 

 De mate waarin en wijze waarop een bijdrage of advies is geleverd. 

 De motivatie en werkklimaat binnen het team. 

 

Eindresultaat 2 – Relatiebeheer in politiek en bestuurlijk sensitieve omgeving 

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: opbouwen en onderhouden van externe contacten voornamelijk gericht op projectinhoudelijke 

onderwerpen rekening houdend met politieke en bestuurlijke krachtenvelden; op de hoogte zijn en 

blijven van actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied en daarmee ontwikkeling van en waar-

dering voor de functie van de Randstedelijke Rekenkamer te waarborgen. 
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Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Vertegenwoordigt de rekenkamer bij bestuurlijke contacten in het kader van projecten. 

 Volgt bestuurlijke, politieke, professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onder-

zoeksterrein. 

 Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

 Participeert in en vertegenwoordigt de Randstedelijke Rekenkamer in overleggen en werk-

groepen. 

 Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

 De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

 De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Reken-

kamer. 

 

Eindresultaat 3 – Integrale bedrijfsvoering (incidenteel) 

Incidenteel in het oog gehouden en continuering van het adequaat functioneren van het 

financieel beheer, personeel & organisatie, facilitair management en ICT. 

Doel: het continueren van het bestaande functioneringsniveau van de organisatie zodat 

medewerkers effectief en efficiënt (kunnen) functioneren en worden aangestuurd in geval van 

langdurige afwezigheid van de bestuurder – directeur. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

 

Kerntaken 

 Voert tweewekelijks overleg met de bestuurder – directeur om op de hoogte te blijven van en 

geïnformeerd te zijn over de integrale bedrijfsvoering. 

 Neemt in geval van langdurige afwezigheid van de bestuurder – directeur de meest urgente acti-

viteiten over en draagt zorg voor het continueren van de integrale bedrijfsvoering op het dan be-

staande niveau. 

Beoordelingscriteria (incidenteel) 

 De volledigheid, actualiteit, juistheid en tijdigheid van de integrale bedrijfsvoering. 

 De wijze waarop de organisatie in het oog wordt gehouden. 

 

Speelruimte 

 Specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van 

belang voor het verrichten van de werkzaamheden. 

 De adj directeur - senior projectleider neemt beslissingen bij het ontwikkelen, uitvoeren, af-

ronden en evalueren van het onderzoeksproject. 

 De adj directeur - senior projectleider is verantwoording schuldig aan de bestuurder - direc-

teur voor wat betreft voorbereiding, realisatie en evaluatie van het project. 

 De adj directeur - senior projectleider neemt in geval van langdurige afwezigheid van de be-

stuurder – directeur activiteiten over. 

 

Kennis en vaardigheden 

 Brede kennis van het werkterrein van de organisatie en relevante beleidsterreinen. 

 Inzicht in de bestuurlijke, maatschappelijke, politieke en beleidsmatige context van het werk-

terrein. 

 Vaardigheid in het formuleren, uitdragen en verdedigen van project gerelateerde visies van 

de rekenkamer. 

 Brede kennis en vaardigheid in het leiden, opstellen, uitvoeren, rapporteren en evalueren van 

onderzoeksprojecten. 
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 Communicatieve, onderhandelings- en adviesvaardigheden. 

 Basale vaardigheid in de directievoering van de organisatie om een bestaande situatie te 

continueren. 

 

Contacten 

 Met de bestuurder - directeur over de opzet van projecten, over de personele samenstelling 

en financiering van de projectorganisatie, over de projectuitvoering en over het eindproduct. 

 Met de bestuurder – directeur over de integrale bedrijfsvoering. 

 Met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het werkterrein in 

het kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen. 

 Met externe overheidsfunctionarissen, belangenorganisaties, externe instellingen en verte-

genwoordigers van uiteenlopende provinciale en nationale gremia over project aangelegen-

heden op het werkterrein van de rekenkamer. 

 

Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

 Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek en beleidsonderzoek, van overheidsfi-

nanciën. 

 Inzicht in politiek-bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen de orga-

nisatie. 

 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en leidinggeven. 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie on-

derzoeksprojecten 

Besluitvaardigheid 

Doelgericht handelen 

Plannen en organiseren 

Flexibel gedrag 

Samenbindend leiderschap 

Eindresultaat 2 – Relatiebeheer in politiek en bestuurlijk 

sensitieve omgeving 

Bestuurssensitiviteit 

Omgevingsbewustzijn 

 

Eindresultaat 3 – Integrale bedrijfsvoering (incidenteel) Doelgericht handelen 

Plannen en organiseren 

 

 

1. Besluitvaardigheid 

 Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het 

uitspreken van meningen. 

Indicatoren: 

 Neemt tijdig de nodige beslissingen. 

 Neemt besluiten, ook op basis van beperkte gegevens. 

 Stelt beslissingen niet onnodig lang uit. 

 Neemt een standpunt in en spreekt een oordeel uit. 

 Geeft aan wanneer iets wel of niet kan. 

 Neemt het besluit op dat moment geen besluit te nemen en maakt dit duidelijk aan anderen. 
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2. Doelgericht handelen 

Formuleren en uitdragen van heldere doelen en deze als leidraad nemen voor het eigen hande-

len. 

Indicatoren: 

 Onderneemt, binnen de gegeven context, acties die het mogelijk maken om gestelde doelen 

te  

bereiken. 

 Combineert verschillende en verscheidene werkzaamheden voor zichzelf en voor anderen 

zodanig dat alert kan worden ingesprongen op actuele en dringende zaken. 

 Heeft inzicht in de te bereiken doelen en weet ad hoc gebeurtenissen en ontwikkelingen hier-

op af te stemmen. 

 

3. Plannen en organiseren 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen evenals benodigde acties. Tijd en middelen 

aangeven om deze doelen te kunnen bereiken. 

Indicatoren: 

 Stelt prioriteiten. 

 Stelt concrete doelen. 

 Komt met plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken, met duidelijke inschattingen ten  

aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen. 

 Werkt stap voor stap naar zijn doel toe. 

 Brengt activiteiten/te verrichten taken in kaart die tot het gewenste doel leiden. 

 

4. Flexibel gedrag 

Indien zich problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, teneinde een gesteld doel te 

bereiken. 

Indicatoren: 

 Houdt vast aan zijn doel en heeft oog voor de verschillende manieren waarop dit kan worden  

bereikt. 

 Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel tot het doel leidt.  

 Combineert verschillende gedragsstijlen (bijvoorbeeld vragen stellen en poneren). 

 Stelt aanpak tijdig bij, teneinde effectief te kunnen blijven opereren. 

 

5. Samenbindend leiderschap 

Geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Het tot 

stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. 

Indicatoren: 

 Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komt. 

 Signaleert conflicten in de groep en weet deze op te lossen. 

 Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn/haar bijdrage kan/moet leveren en er 

een goed draagvlak ontstaat. 

 Creëert win/win-situaties en effectieve samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroe-

pen/personen. 

 (Ver)deelt verantwoordelijkheden met teamleden en creëert synergie. 
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6. Bestuurssensitiviteit 

Anticiperen op – onderkennen van het belang van – gebeurtenissen die van invloed zijn op het 

bestaande beleid en handelen van politiek/bestuurlijk verantwoordelijken. 

Indicatoren: 

 Voorziet tijdig de afbreukrisico‟s voor de politiek verantwoordelijken en voorkomt situaties die 

politiek en bestuurlijk schade kunnen berokkenen. 

 Schat de haalbaarheid van acties en/of besluiten in. 

 Signaleert ontwikkelingen en gebeurtenissen en onderkent de invloed hiervan op de politiek 

en de eigen organisatie. 

 

7. Omgevingsbewustzijn 

Laten blijken goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijk en politieke ontwikkelingen of ande-

re omgevingsfactoren en de kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. 

Indicatoren: 

 Kent recente ontwikkelingen in het vakgebied. 

 Kent recente ontwikkelingen en trend in de omgeving van de organisatie en de betekenis hier-

van  

voor de eigen organisatie. 

 Heeft inzicht in de gang van zaken binnen “gelijksoortige” organisaties of onderdelen hiervan. 

 Kent de belangrijkste externe doelgroepen en belanghebbenden, heeft inzicht in hun stand-

punten en ideeën en benut deze kennis voor de eigen organisatie. 

 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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2. projectleider 

 

Functienaam projectleider 

Organisatie      Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 13 

Activiteiten Coördineren en begeleiden van onderzoeksprojecten 

Datum 24-09-2013 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De projectleider geeft leiding aan onderzoeksteams, levert management-informatie en participeert 

in onderzoeksprojecten. De onderzoeken worden door variabele teams qua omvang en samen-

stelling en door overwegend academische disciplines uitgevoerd. Deelname aan circa 2-3 onder-

zoeksprojecten per jaar. De projectleider onderhoudt externe relaties met name gericht op project-

inhoudelijke onderwerpen. 

 

De projectleider legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan de bestuurder - directeur. 

 

Resultaatgebieden projectleider 

 projectleider 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie onder-

zoeksprojecten 

85% 

Eindresultaat 2 – Relatiebeheer in politiek en bestuurlijk sensi-

tieve omgeving 

15% 

 

Uitwerking resultaatgebieden 

 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie onderzoeksprojecten 

Planmatige, afgestemde en adequaat functionerende teams voor onderzoeksprojecten. 

Goedgekeurde opzet (planning), tussen- en eindrapportages inzake onderzoeksprojecten. 

Doel: de output en doelstellingen van de projecten van de rekenkamer realiseren door een effec-

tieve en efficiënte inzet van de medewerkers, de bestuurder - directeur inzicht geven in het onder-

zochte onderwerp en het onderzoeksrapport kunnen doen laten vaststellen. 
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Kader: kaders van de projectopdracht, richtlijnen en afspraken.  

Kerntaken 

 Formuleert het projectdoel en het gewenste resultaatniveau.  

 Plant het project (tijd, geld, capaciteit, activiteiten). 

 Zorgt voor de personele projectorganisatie (structuur, formatie) en de bezetting daarvan.  

 Zorgt voor een adequate overlegstructuur en informatie-uitwisseling met de projectteams door 

onder andere houden van overleg.  

 Zorgt voor goede werkinstructies, werkprocessen, werkprocedures en productiesystemen en 

informatiesystemen. 

 Geeft taakgericht en sociaalgericht leiding aan het projectteam. 

 Coördineert vakinhoudelijk de projecten uitgevoerd door de onderzoekers. 

 Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de onderzoeksprojecten aan de hand van gestelde 

criteria en zorgt voor maatregelen ter handhaving en verbetering.  

 Bewaakt de toegekende projectbudgetten en rapporteert hierover periodiek aan de bestuurder 

-directeur. 

 Is het directe aanspreekpunt voor de toegewezen projecten, signaleert knelpunten in voor-

waarden, afstemming, coördinatie, uitvoering en voortgang van de onderzoeksprojecten en 

draagt oplossingen aan.  

 Adviseert de bestuurder - directeur inzake specifieke onderzoeksvraagstukken. 

 Bepaalt mede in gezamenlijkheid met de bestuurder – directeur en de (senior) projectleiders 

het jaarlijkse onderzoeksprogramma. 

 Stelt project gerelateerde presentaties en publicaties van de Randstedelijke Rekenkamer op. 

Beoordelingscriteria 

 De mate van doeltreffendheid van de projectfinanciering en projectbemensing. 

 De mate van juistheid, tijdigheid, volledigheid en inhoudelijke kwaliteit van de opzet, tussen- en 

eindrapportages. 

 De mate waarin de onderzoeken effectief en efficiënt zijn uitgevoerd en bewaking van de 

kwantiteit en kwaliteit van de kernactiviteiten. 

 De mate waarin en wijze waarop een bijdrage of advies is geleverd. 

 De motivatie en werkklimaat binnen het team. 

 

Eindresultaat 2 – Relatiebeheer in politiek en bestuurlijk sensitieve omgeving 

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: opbouwen en onderhouden van externe contacten voornamelijk gericht op projectinhoudelijke 

onderwerpen rekening houdend met politieke en bestuurlijke krachtenvelden; op de hoogte zijn en 

blijven van actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied en daarmee ontwikkeling van en waar-

dering voor de functie van de Randstedelijke Rekenkamer te waarborgen. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Vertegenwoordigt de rekenkamer bij bestuurlijke contacten in het kader van projecten. 

 Volgt bestuurlijke, politieke, professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onder-

zoeksterrein. 

 Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

 Participeert in en vertegenwoordigt de Randstedelijke Rekenkamer in overleggen en werk-

groepen. 

 Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

 De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

 De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Reken-

kamer. 
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Speelruimte 

 Specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van 

belang voor het verrichten van de werkzaamheden. 

 De projectleider neemt beslissingen bij het ontwikkelen, uitvoeren, afronden en evalueren 

van het onderzoeksproject. 

 De projectleider is verantwoording schuldig aan de bestuurder - directeur voor wat betreft 

voorbereiding, realisatie en evaluatie van het project. 

 

Kennis en vaardigheden 

 Brede kennis van het werkterrein van de organisatie en relevante beleidsterreinen. 

 Inzicht in de bestuurlijke, maatschappelijke, politieke en beleidsmatige context van het werk-

terrein. 

 Vaardigheid in het formuleren, uitdragen en verdedigen van project gerelateerde visies van 

de rekenkamer. 

 Brede kennis en vaardigheid in het leiden, opstellen, uitvoeren, rapporteren en evalueren van 

onderzoeksprojecten. 

 Communicatieve, onderhandelings- en adviesvaardigheden. 

 

Contacten 

 Met de bestuurder - directeur over de opzet van projecten, over de personele samenstelling 

en financiering van de projectorganisatie, over de projectuitvoering en over het eindproduct. 

 Met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het werkterrein in 

het kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen. 

 Met externe overheidsfunctionarissen, belangenorganisaties, externe instellingen en verte-

genwoordigers van uiteenlopende provinciale en nationale gremia over project aangelegen-

heden op het werkterrein van de rekenkamer. 

 

Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

 Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek en beleidsonderzoek, van overheidsfi-

nanciën. 

 Inzicht in politiek-bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen de orga-

nisatie. 

 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en leidinggeven. 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie on-

derzoeksprojecten 

Besluitvaardigheid 

Overtuigingskracht 

Doelgericht handelen 

Plannen en organiseren 

Flexibel gedrag 

Samenbindend leiderschap 

Eindresultaat 2 – Relatiebeheer in politiek en bestuurlijk 

sensitieve omgeving 

Omgevingsbewustzijn 
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1. Besluitvaardigheid 

 Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het 

uitspreken van meningen. 

Indicatoren: 

 Neemt tijdig de nodige beslissingen. 

 Neemt besluiten, ook op basis van beperkte gegevens. 

 Stelt beslissingen niet onnodig lang uit. 

 Neemt een standpunt in en spreekt een oordeel uit. 

 Geeft aan wanneer iets wel of niet kan. 

 Neemt het besluit op dat moment geen besluit te nemen en maakt dit duidelijk aan anderen. 

 

2. Overtuigingskracht 

Gedrag dat erop gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming 

te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. 

Indicatoren: 

 Hanteert argumenten die de ander accepteert. 

 Brengt voorstellen met enthousiasme en beslistheid. 

 Heeft er plezier in de ander te winnen voor zijn opvattingen. 

 Doseert zijn argumenten/standpunten op beslissende momenten. 

 Weet argumenten van de ander voor eigen standpunt te gebruiken. 

 

3. Doelgericht handelen 

Formuleren en uitdragen van heldere doelen en deze als leidraad nemen voor het eigen hande-

len. 

Indicatoren: 

 Onderneemt, binnen de gegeven context, acties die het mogelijk maken om gestelde doelen 

te bereiken. 

 Combineert verschillende en verscheidene werkzaamheden voor zichzelf en voor anderen 

zodanig dat alert kan worden ingesprongen op actuele en dringende zaken. 

 Heeft inzicht in de te bereiken doelen en weet ad hoc gebeurtenissen en ontwikkelingen hier-

op af te stemmen. 

 

4. Plannen en organiseren 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen evenals benodigde acties. Tijd en middelen 

aangeven om deze doelen te kunnen bereiken. 

Indicatoren: 

 Stelt prioriteiten. 

 Stelt concrete doelen. 

 Komt met plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken, met duidelijke inschattingen ten  

aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen. 

 Werkt stap voor stap naar zijn doel toe. 

 Brengt activiteiten/te verrichten taken in kaart die tot het gewenste doel leiden. 
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5. Flexibel gedrag 

Indien zich problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, teneinde een gesteld doel te 

bereiken. 

Indicatoren: 

 Houdt vast aan zijn doel en heeft oog voor de verschillende manieren waarop dit kan worden  

bereikt. 

 Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel tot het doel leidt.  

 Combineert verschillende gedragsstijlen (bijvoorbeeld vragen stellen en poneren). 

 Stelt aanpak tijdig bij, teneinde effectief te kunnen blijven opereren. 

 

6. Samenbindend leiderschap 

Geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen van doelen. Het tot 

stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. 

Indicatoren: 

 Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komt. 

 Signaleert conflicten in de groep en weet deze op te lossen. 

 Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn/haar bijdrage kan/moet leveren en er 

een goed draagvlak ontstaat. 

 Creëert win/win-situaties en effectieve samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroe-

pen/personen. 

 (Ver)deelt verantwoordelijkheden met teamleden en creëert synergie. 

 

7. Omgevingsbewustzijn 

Laten blijken goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijk en politieke ontwikkelingen of ande-

re omgevingsfactoren en de kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. 

Indicatoren: 

 Kent recente ontwikkelingen in het vakgebied. 

 Kent recente ontwikkelingen en trend in de omgeving van de organisatie en de betekenis hier-

van voor de eigen organisatie. 

 Heeft inzicht in de gang van zaken binnen “gelijksoortige” organisaties of onderdelen hiervan. 

 Kent de belangrijkste externe doelgroepen en belanghebbenden, heeft inzicht in hun stand-

punten en ideeën en benut deze kennis voor de eigen organisatie. 

 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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3. Onderzoeker 

 

Functienaam onderzoeker 

Organisatie      Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 10 / 11 

Activiteiten Opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoekprojecten 

Datum 20-12-2005 [vastgesteld] 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De onderzoeker verricht inhoudelijke en uitvoerende werkzaamheden in het kader van onder-

zoeken naar provinciale organisaties en beleid. De onderzoeken worden door variabele teams 

qua omvang en samenstelling en door overwegend academische disciplines uitgevoerd. Deelna-

me aan circa 2-3 onderzoeksprojecten per jaar. 

Daarnaast levert de onderzoeker  een bijdrage aan de ontwikkeling en het beleid van de Rand-

stedelijke Rekenkamer. 

De Onderzoeker legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan een van de directiele-

den. 

 

 

Resultaatgebieden  

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek 85% 

Eindresultaat 2 – Opleiding en netwerk 5% 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan kennis van het werkterrein 10% 

 

 

Uitwerking resultaatgebieden  

 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek 

Verrichte onderzoeken als lid van een projectteam. 

Doel: zelfstandig bijdragen aan de onderzoeksopzet, onderzoeksnotities en tekstbijdragen 

voor het eindrapport naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 
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Kerntaken 

 Draagt bij aan de formulering van het projectdoel en het gewenste resultaatniveau. 

 Adviseert de directie/projectleiding bij de projectopzet, betreffende structuur en formatie. 

 Doet voorstellen ten aanzien van de planning van de eigen werkzaamheden inzake het pro-

ject met betrekking tot tijd, geld, capaciteit en activiteiten. 

 Adviseert de directie/projectleiding bij het opstellen van procedures en werkafspraken voor 

onderdelen van het project en draagt actief bij in de voorbereiding van het project. 

 Richt in overleg met de directie/projectleiding op onderdelen de projectadministratie in. 

 Operationaliseert de methoden van onderzoek (methoden in instrumenten). 

 Verricht zelfstandig onderzoek naar aanleiding van toegewezen projecten door de directie. 

 Archiveert de informatie inzake gedane onderzoeken volgens wettelijke voorschriften en 

interne richtlijnen. 

 Inventariseert, verzamelt, verslaat, bewerkt, analyseert en archiveert gegevens ten behoeve 

van het project. 

 Stelt deelrapportages en eindrapportages van onderzoeken op. 

 Formuleert de conclusies van de (deel)onderzoeken en doet aanbevelingen naar aanleiding 

van onderzochte organisatieonderdelen, processen en informatieproducten. 

 Voert overleg met de directie/projectleiding. 

 Neemt deel aan teamoverleg, overleg met externen en bureaubreed onderzoeksoverleg. 

 Verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de productie, distributie en presentatie van 

de eindrapporten. 

 Plant en verantwoordt de aan de onderzoeksactiviteiten bestede tijd.  

Beoordelingscriteria 

 De mate van accuratesse bij de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. 

 Het signaleren van inhoudelijke tekortkomingen in het onderzoek. 

 De actualiteit, tijdigheid en bruikbaarheid van de onderzoeksrapportages. 

 De mate van efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de toegewezen 

werkzaamheden. 

 De mate van een correcte bejegening van de onderzochte organisaties. 

 

 

Eindresultaat 2 – Opleiding en netwerk  

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied en  

daarmee ontwikkeling van en waardering voor de functie van de Randstedelijke Rekenkamer te  

waarborgen. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Volgt de professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein. 

 Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

 Onderhoudt contacten met de beroepsgroep.  

 Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

 De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

 De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Reken-

kamer. 

 

 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan kennis van het werkterrein 

Geleverde bijdrage aan kennis van het werkterrein van de Randstedelijke Rekenkamer.  
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Doel: het zorgen voor continue organisatorische en beleidsmatige ontwikkeling. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Volgt ontwikkelingen in de samenleving (externe omgeving) en vertaalt die naar acties voor 

de Randstedelijke Rekenkamer. 

 Levert bijdragen aan het vakinhoudelijk beleid en plannen van de Randstedelijke Rekenka-

mer. 

 Adviseert de directie inzake specifieke vraagstukken op het gebied (staftaak). 

 Levert inhoudelijke bijdragen aan onder andere presentaties en publicaties van de Randste-

delijke Rekenkamer. 

 Levert een bijdrage aan de onderzoeksprogrammering 

 Signaleert ontwikkelingen en knelpunten in relevante onderzoeksterreinen. 

 Plant en verantwoordt de hieraan bestede tijd. 

Beoordelingscriteria 

 De mate van bruikbaarheid van de adviezen. 

 De mate waarin en wijze waarop bijdrage is geleverd. 

 De mate waarin de adviezen bijdragen aan realisatie van de doelstellingen. 

 De mate waarin ontwikkelingen tijdig zijn gesignaleerd. 

 

 

Speelruimte 

 specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van 

belang voor het verrichten van de werkzaamheden; 

 de onderzoeker neemt beslissingen over de keuze en benaderingswijze van informatiebron-

nen, de, wijze van informatievergaring, de interpretatie van ontwikkelingen en gegevens en 

het belang daarvan voor het onderwerp alsmede over de wijze van rapporteren, de inhoud 

van voorstellen en de voorbereiding van overlegsituaties; 

 de onderzoeker is verantwoording schuldig aan de projectleider / het directielid voor wat be-

treft de volledigheid en kwaliteit van de verzamelde informatie en van daarover voorbereide 

rapporten en van de voorstellen op basis van het onderzoek en de inhoudelijke voorbereiding 

van overlegsituaties. 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 kennis van het werkterrein van de organisatie; 

 vaardigheid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek, het opstellen van rapportages en 

het formuleren van voorstellen; 

 vaardigheid in het toetsen van beleid, regelingen en procedures en het vertalen van bevin-

dingen naar conclusies en aanbevelingen. 

 inzicht in maatschappelijke, beleidsmatige en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het 

onderwerp. 

 

Contacten 

 met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het werkterrein in 

het kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen; 

 met medewerkers / vertegenwoordigers van andere overheidsdiensten en (particuliere) in-

stellingen die werkzaam zijn op het beleidsgebied om het onderzoek toe te lichten, advies of 

informatie in te winnen c.q. te verstrekken. 
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Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

Inschaling afhankelijk van mate van ervaring 

 Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek of beleidsonderzoek bij de overheid en 

van overheidsfinanciën. 

 Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie. 

 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

(nummers verwijzen naar competentiecatalogus) 

 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek Doelgericht handelen 

Probleemanalyse 

Zorg voor kwaliteit 

Eindresultaat 2 – Opleiding en netwerk Leervermogen 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan kennis 

van het werkterrein 

Omgevingsbewustzijn 

 

1. Doelgericht handelen 

Formuleren en uitdragen van heldere doelen en deze als leidraad nemen voor het eigen hande-

len. 

Indicatoren: 

 Onderneemt, binnen de gegeven context, acties die het mogelijk maken om gestelde doelen te  

bereiken. 

 Combineert verschillende en verscheidene werkzaamheden voor zichzelf en voor anderen 

zodanig dat alert kan worden ingesprongen op actuele en dringende zaken. 

 Heeft inzicht in de te bereiken doelen en weet ad hoc gebeurtenissen en ontwikkelingen hierop 

af te stemmen. 

 

 

2. Probleemanalyse 

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen ge-

gevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van terzake doende gege-

vens. 

Indicatoren: 

 Legt (causale) verbanden tussen gegevens en trekt logische conclusies. 

 Stelt vragen in de diepte( een aspect), maar ook in de breedte (meerdere aspecten). 

 Vraagt door naar achterliggende informatie(in de diepte en in de breedte). 

 Onderscheidt feiten en veronderstellingen. 

 

 

3. Zorg voor kwaliteit 

Hoge kwaliteitsnormen hanteren voor doelstellingen, processen en resultaten, streven naar voort-

durende verbetering. 

Indicatoren: 

 Bereidt zich professioneel voor, checkt op voorhand de gewenste kwaliteit en levert af con-

form 
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 Vraagt actief feedback op eigen product of dienst en verbetert deze continu 

 Is gericht op continue verbetering, doet meer dan gevraagd om de kwaliteit te verbeteren  

 Koppelt signalen over ineffectiviteit of kwaliteitsverlies terug aan betrokkenen/ verantwoorde-

lijke personen 

 Levert ongevraagd bijdragen ter verbetering van het team(-product) 

 

 

4. Leervermogen 

Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen. 

Indicatoren: 

 Houdt vakgebied bij door middel van het volgen van opleidingen, cursussen en/of het bezoek 

aan symposia en congressen. 

 Draagt verworven kennis actie over. 

 Past nieuwe kennis en ervaring toe. 

 

 

5. Omgevingsbewustzijn 

Laten blijken goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijk en politieke ontwikkelingen of ande-

re omgevingsfactoren en de kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. 

Indicatoren: 

 Kent recente ontwikkelingen in het vakgebied. 

 Kent recente ontwikkelingen en trend in de omgeving van de organisatie en de betekenis hier-

van voor de eigen organisatie. 

 Heeft inzicht in de gang van zaken binnen “gelijksoortige” organisaties of onderdelen hiervan. 

 Kent de belangrijkste externe doelgroepen en belanghebbenden, heeft inzicht in hun standpun-

ten en ideeën en benut deze kennis voor de eigen organisatie. 

 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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4. Managementassistente 

 

Functienaam Managementassistente 

Organisatie Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 6-7 

Werkterrein Intern beheer -> Managementondersteuning 

Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden 

Datum 9-11-2010 [vastgesteld] 

 

Functiebeschrijving 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De managementassistente verleent secretariële ondersteuning, organiseert overleggen en ver-

zorgt de verslaglegging hiervan, verzorgt de inkomende en uitgaande correspondentie, onder-

houdt en bouwt een overzichtelijk archief op en levert facilitaire ondersteuning.  

De Randstedelijke Rekenkamer bestaat uit een bestuurder/directeur, directieleden, onderzoekers, 

projectleiders en managementassistente. De managementassistente legt verantwoording af aan 

de directeur. 

 

Resultaatgebieden   

 

Eindresultaat 1 – Secretariële ondersteuning   60 % 

Eindresultaat 2 – Correspondentie   10 % 

Eindresultaat 3 – Afronding rapporten 15 % 

Eindresultaat 4 – Archivering en documentatie 15 % 

 

Uitwerking resultaatgebieden 

 

Eindresultaat 1 – Secretariële ondersteuning 

Secretariële ondersteuning aan de directeur en de medewerkers 

Doel: dagelijkse gang van zaken op het kantoor efficiënt en effectief laten verlopen 

Kader: richtlijnen en afspraken 
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Kerntaken 

 het behandelen van de ingekomen post, het signaleren van urgente (post)stukken en het op 

eigen initiatief en naar eigen inzicht bijvoegen van voor de afhandeling benodigde beschei-

den en/of informatie;    

 het in overleg indelen en bewaken van de agenda van de directeur en de medewerkers en 

het attenderen op het nakomen van de gemaakte afspraken; 

 het behandelen van de inkomende telefoongesprekken en het doorverbinden of doorverwij-

zen naar andere personen; 

 het ontvangen en introduceren van bezoekers; 

 het beheren van het algemene emailadres info@ randstedelijke-rekenkamer.nl, het signale-

ren van urgente emails en het attenderen van MT en medewerkers op relevante berichten. 

 houdt de voorraad kantoorartikelen bij  en zorgt voor tijdige bestelling en aanvulling; 

 zorgt voor de uitvoering van drukwerk, kopieerwerk en de afwerking en verzorgt de verzen-

ding daarvan; 

 coördineert contacten met de verhuurder van het kantoor inzake beheer en facturen; 

 schaft publicaties aan op verzoek van de directeur; 

 het afhandelen van ziek- en betermeldingen; 

 het bijhouden van databestanden met gegevens over betalingen, ontvangsten, ziektever-

zuim, vakantie, urenverantwoording etc. 

 het verzorgen van de correspondentie en het concipiëren van brieven over algemene aange-

legenheden; 

 het optreden als aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers met betrekking tot administra-

tieve en organisatorische zaken. 

Beoordelingscriteria 

 de mate van afstemming van werkzaamheden en afspraken met betrokkenen; 

 de mate van en de wijze waarop ondersteuning is geleverd; 

 de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie; 

 het nemen van initiatief en inzicht in de werkzaamheden. 

 

 

Eindresultaat 2 - Correspondentie 

Interne en externe correspondentie, notities en rapporten 

Doel: een gewenste en eenduidige afhandeling realiseren 

Kader: huisstijl, richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 werkt aangeleverde conceptteksten voor correspondentie, notities en rapporten uit volgens 

de huisstijl; 

 leest brieven en notities door op correct taalgebruik; 

 zorgt voor verzamelen en verspreiden van informatie op verzoek van betrokkenen waaronder 

artikelen, leesmappen en lezingen; 

 houdt het centrale adressenbestand bij op basis van visitekaartjes en door directeur en me-

dewerkers verstrekte informatie. 

Beoordelingscriteria 

 de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de uitgaande stukken en rapportages; 

 de mate waarin stukken zijn opgesteld in de huisstijl. 

 

 

Eindresultaat 3 – Afronding rapporten 

Verzorgen lay-out, drukgang en verzending van rapporten 

Doel: rapporten volgens de huisstijl en op tijd afronden en verzenden 
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Kader: huisstijl, richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 verzorgt de definitieve lay-out van rapporten volgens de huisstijl; 

 coördineert de drukgang van rapporten en onderhoudt in dit verband contacten met ontwerper 

en drukker; 

 stelt in overleg met de projectleider en het verantwoordelijke MT-lid een verzendlijst op voor 

ieder rapport; 

 draagt zorg voor een correcte en tijdige verzending van de rapporten. 

 coördineert de werkzaamheden met betrekking tot het drukklaar maken en publiceren van de 

onderzoeksrapporten, het jaarverslag en de begroting; 

 draagt zorg voor de website, zowel wat betreft inhoud als vormgeving, en onderhoudt hiertoe 

contacten met de externe websitebeheerder en het ontwerpbureau; 

 onderhoudt contacten met de communicatieafdelingen van de vier provincies. 

Beoordelingscriteria 

 de mate van juistheid en tijdigheid bij de afronding en verzending van rapporten; 

 de mate van afstemming van werkzaamheden en afspraken met betrokkenen. 

 

 

Eindresultaat 4 – Archivering en documentatie 

Opbouw inzichtelijk en systematisch archief en documentatiesysteem 

Doel: ter informatie en ondersteuning van de directeur en de medewerkers 

Kader: richtlijnen en afspraken (ook wettelijke) 

Kerntaken 

 archiveert inzake onderzoeken door de Randstedelijke Rekenkamer; 

 registreert en archiveert stukken in het archiefsysteem en documentatiesysteem; 

 verzorgt de circulatie van stukken; 

 beheert databestanden, schoont bestanden; 

 fungeert als aanspreekpunt voor de directeur en medewerkers inzake archivering; 

 coördineert archivering van documenten na afronding van onderzoeksprojecten. 

Beoordelingscriteria 

 de mate van actualiteit van het archiefsysteem en documentatiesysteem; 

 de mate van toegankelijkheid van het archiefsysteem en documentatiesysteem. 

 

 

Speelruimte 

 de managementassistente neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van 

voor de directeur bestemde post en telefoongesprekken, bij het maken van afspraken, bij het 

voorbereiden en maken van verslagen van vergaderingen en bij het aanleggen van dossiers; 

 interne administratieve en procedurele regels en voorschriften zijn van belang voor het ver-

richten van de werkzaamheden; 

 de managementassistente is verantwoording schuldig aan de bestuurder/directeur of direc-

tieleden wat betreft de dagelijkse werkzaamheden. 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 kennis van managementondersteunende methoden en werkwijzen; 

 theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; 

 kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken; 

 kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer; 

 kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepas-
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sing daarvan; 

 inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de provinciale organisatie 

en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het kantoor; 

 vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen, in het vormen en bijhouden van 

dossiers en in het te woord staan van derden; 

 communicatieve en klantvriendelijke opstelling; 

 ervaring met het omgaan met vertrouwelijke informatie, het vormen en bijhouden van een 

archief  en in het beheren van agenda‟s. 

 

Contacten 

 met derden binnen en buiten het kantoor over de secretariële en administratieve afhandeling 

van zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering 

daarvan en om (agenda)afspraken voor de directeur te maken. 

 

Functie-eisen 

VMBO/Havo/MBO opleiding 

MBO+ werk- en denkniveau 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden 

 

Eindresultaten Kerncompetenties 

1 – Secretariële ondersteuning Plannen en organiseren 

Flexibel gedrag 

Managementidentificatie 

2 – Correspondentie Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

3 – Verslaglegging overlegsituaties Voortgangscontrole 

4 – Archivering en documentatie Zorg voor kwaliteit 

 

Plannen en organiseren 

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen evenals benodigde acties. Tijd en middelen 

aangeven om deze doelen te kunnen bereiken. 

Indicatoren: 

 Stelt prioriteiten. 

 Stelt concrete doelen. 

 Komt met plan van aanpak om het gestelde doel te bereiken, met duidelijke inschattingen ten  

aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen. 

 Werkt stap voor stap naar zijn doel toe. 

 Brengt activiteiten/te verrichten taken in kaart die tot het gewenste doel leiden. 

 

 

Flexibel gedrag 

Indien zich problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, teneinde een gesteld doel te 

bereiken. 

Indicatoren: 

 Houdt vast aan zijn doel en heeft oog voor de verschillende manieren waarop dit kan worden  

bereikt. 

 Schakelt bij weerstanden over op een aanpak die wel tot het doel leidt.  

 Combineert verschillende gedragsstijlen (bijvoorbeeld vragen stellen en poneren). 

 Stelt aanpak tijdig bij, teneinde effectief te kunnen blijven opereren. 
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Managementidentificatie 

Een goed oog hebben voor de belangen van de leiding van de organisatie. 

 Neemt actief kennis van plannen en keuzes management 

 Stelt zich loyaal op over genomen beslissingen 

 Houdt zich aan beleid, regels en procedures 

 Beantwoordt vragen van management snel  

 Benadrukt de positieve kanten van voornemens, plannen en keuzes management 

 

 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

(in geval van uitgebreide notulen, waar het extra aankomt op goede formulering van  

standpunten en overwegingen).  

Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. 

Indicatoren: 

 Maakt heldere en aansprekende teksten die voor de doelgroep leesbaar zijn. 

 Schrijft volgens de regels der grammatica. 

 Maakt geen taalfouten. 

 Heeft een heldere opbouw en structuur (in notities, presentatiemateriaal, brochures en der-

gelijke). 

 

 

Voortgangscontrole 

Opstellen en uitvoeren van procedures om de voortgang van processen, taken of activiteiten van 

medewerk(st)ers, alsook de voortgang van eigen functieactiviteiten en verantwoordelijkheden te 

bewaken en te controleren. 

Indicatoren: 

 Controleert de uitvoering van het werk tussentijds. 

 Spreekt van tevoren duidelijke mijlpalen of meetpunten af. 

 Creëert voor zichzelf en voor anderen inzicht in de gang van zaken. 

 Signaleert tijdig afwijkingen op ene gemaakt plan en komt met voorstellen om dit bij te stu-

ren. 

 

 

Zorg voor kwaliteit 

Hoge kwaliteitsnormen hanteren voor doelstellingen, processen en resultaten, streven naar voort-

durende verbetering. 

Indicatoren: 

 Levert verzorgd, net en ordelijk werk 

 Realiseert zich het visitekaartje van de organisatie te zijn 

 Komt gemaakte afspraken na (als: komt op tijd, kent de naam, levert dat wat afgesproken is 

en op tijd) 

 Benoemt de kwaliteit van producten en diensten en hanteert daarvoor duidelijke normen 
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Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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Bijlage 4: Functieprofielen in huidige organisatie 
 

1. Directielid 

 

2. Projectleider 

 

3. Onderzoeker  

 

4. Managementassistente 
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1. Directielid 

 

Functienaam directielid 

Organisatie Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 15 

Activiteiten Uitvoeren van directietaken 

  Coördineren en begeleiden van onderzoeksteams 

Datum 08-01-2008  [correctie t.o.v. vastgestelde versie december 2005] 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

Het directielid voert directietaken uit, is medeverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering 

(financiën, personeel en organisatie), geeft leiding aan teams, levert managementinformatie, le-

vert een bijdrage aan de beleidsvorming, doet beleidsvoorstellen en participeert in (complexe) 

onderzoeksprojecten.  

Het directielid vertegenwoordigt de Randstedelijke Rekenkamer naar de vier provincies toe, in 

nauwe samenwerking en afstemming met de bestuurder-directeur en het andere lid van de direc-

tie. 

 

Het directielid legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan de directeur. 

 

 

Resultaatgebieden bestuurder-directeur 

 Bestuurder-directeur 

Eindresultaat 1 – Relatiebeheer 35% 

Eindresultaat 2 – Aansturing, begeleiding en realisatie onder-

zoeksprojecten 

35% 

Eindresultaat 3 – Integrale bedrijfsvoering 10% 

Eindresultaat 4 – Koersbepaling en beleidsvorming 20% 
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Resultaatgebieden directielid 

 Directielid 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie onder-

zoeksprojecten 

50% 

Eindresultaat 2 – Integrale bedrijfsvoering 20% 

Eindresultaat 3 – Relatiebeheer 20% 

Eindresultaat 4 – Koersbepaling en beleidsvorming 10% 

 

 

Uitwerking resultaatgebieden (cf directielid) 

 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie onderzoeksprojecten 

Planmatige, afgestemde en adequaat functionerende teams voor onderzoeksprojecten. 

Goedgekeurde opzet (planning), tussen- en eindrapportages inzake onderzoeksprojecten. 

Doel: de output en doelstellingen van de projecten van de rekenkamer realiseren door een effec-

tieve en efficiënte inzet van de medewerkers, de directie inzicht geven in het onderzochte onder-

werp en het onderzoeksrapport kunnen doen laten vaststellen. 

Kader: kaders van de projectopdracht, richtlijnen en afspraken.  

Kerntaken 

 Formuleert het projectdoel en het gewenste resultaatniveau.  

 Plant het project (tijd, geld, capaciteit, activiteiten). 

 Zorgt voor de personele projectorganisatie (structuur, formatie) en de bezetting daarvan.  

 Zorgt voor een adequate overlegstructuur en informatie-uitwisseling met de projectteams door 

onder andere houden van overleg.  

 Zorgt voor goede werkinstructies, werkprocessen, werkprocedures en productiesystemen en 

informatiesystemen. 

 Geeft taakgericht en sociaalgericht leiding aan het projectteam. 

 Coördineert vakinhoudelijk de projecten uitgevoerd door de onderzoekers. 

 Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de onderzoeksprojecten aan de hand van gestelde 

criteria en zorgt voor maatregelen ter handhaving en verbetering.  

 Bewaakt de toegekende projectbudgetten en rapporteert hierover periodiek aan de directie. 

 Is het directe aanspreekpunt binnen de directie, signaleert knelpunten in voorwaarden, af-

stemming, coördinatie, uitvoering en voortgang van de onderzoeksprojecten en draagt oplos-

singen aan.  

Beoordelingscriteria 

 De mate van doeltreffendheid van de projectfinanciering en projectbemensing. 

 De mate van juistheid, tijdigheid, volledigheid en inhoudelijke kwaliteit van de opzet, tussen- en 

eindrapportages. 

 De mate waarin de onderzoeken effectief en efficiënt zijn uitgevoerd en bewaking van de 

kwantiteit en kwaliteit van de kernactiviteiten. 

 De motivatie en werkklimaat binnen het team. 

 

Eindresultaat 2 – Integrale bedrijfsvoering 

Adequaat functioneren van het financieel beheer, personeel & organisatie, management 

Begeleide en ingewerkte (project)medewerkers en stagiaires. 

Doel: de organisatie en de medewerkers effectief en efficiënt (kunnen) functioneren en worden 

aangestuurd. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 
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 Zorgt voor de implementatie en uitvoering van het vastgestelde organisatieontwikkelingspro-

ces. 

 Zorgt voor het financieel beheer (financiën, financiële administratie). 

 Zorgt voor de implementatie en uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid en p&o in-

strumenten. 

 Levert bijdrage aan werving en selectiegesprekken. 

 Houdt voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en levert 

een bijdrage aan loopbaanafspraken. 

 Produceert en verstrekt managementinformatie aan de directie. 

 Signaleert en rapporteert afwijkingen en knelpunten in het programma. 

 Verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en zorgt 

voor een evenwichtige werkbelasting. 

 Stimuleert het gedrag van de medewerkers, zodat resultaatgericht denken en werken in han-

delen gestalte krijgt. 

 Begeleidt en coacht de medewerkers. 

 Evalueert en beoordeelt de output van de medewerkers. 

 Begeleidt stagiaires bij het opstellen en uitvoeren van een stageplan. 

 Signaleert (personele) problemen en draagt mogelijke oplossingen aan. 

 Neemt, indien nodig, initiatieven met betrekking ARBO-beleid waaronder veiligheid, gezond-

heid, welzijn en milieu.  

Beoordelingscriteria 

 De volledigheid, actualiteit, juistheid en tijdigheid van de integrale bedrijfsvoering. 

 De mate waarin de begeleiding bijdraagt aan ingewerkte (project) medewerkers en stagiaires. 

 De wijze waarop stagiairs en (project) medewerkers worden begeleid. 

 

Eindresultaat 3 – Relatiebeheer 

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: vertegenwoordiging van de Randstedelijke Rekenkamer in externe contacten op bestuurlijk, 

ambtelijk en professioneel niveau; op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen in 

het werk- en vakgebied en daarmee ontwikkeling van en waardering voor de functie van de 

Randstedelijke Rekenkamer te waarborgen. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Vertegenwoordigt de rekenkamer (mede) namens de bestuurder in algemene contacten op 

bestuurlijk niveau. 

 Vertegenwoordigt de rekenkamer bij bestuurlijke contacten in het kader van projecten. 

 Stemt af met de directeur in de contacten met het provinciaal bestuur (PS, GS) en de media. 

 Volgt de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein. 

 Volgt de professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein. 

 Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

 Participeert in en vertegenwoordigt de Randstedelijke Rekenkamer in overleggen en werk-

groepen. 

 Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

 De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

 De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Reken-

kamer. 
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Eindresultaat 4 – Koersbepaling en beleidsvorming 

Geleverde bijdrage aan de vaststelling van het vakinhoudelijk beleid van de Randstedelijke 

Rekenkamer en onderwerpen voor onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer. 

Doel: richting kunnen geven aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen van de Rekenka-

mer.  

Kader: binnen de kaders van gemeenschappelijke regeling en rekening houdend met de provin-

ciale kaders en uitgangspunten.  

Kerntaken 

 Volgt ontwikkelingen in de samenleving (externe omgeving) en vertaalt die naar beleid voor 

de Randstedelijke Rekenkamer. 

 Levert bijdragen aan het vakinhoudelijk beleid en plannen van de Randstedelijke Rekenkamer 

en doet voorstellen hiervoor. 

 Coördineert en levert een bijdrage aan het opstellen van onderzoeksprogramma en jaarverslag. 

 Adviseert de directeur inzake specifieke onderzoeksvraagstukken. 

 Levert inhoudelijke bijdragen aan onder andere presentaties en publicaties van de Randste-

delijke Rekenkamer. 

 Adviseert en overlegt met de directeur voor de vaststelling van het  jaarlijkse onderzoekspro-

gramma. 

Beoordelingscriteria 

 De mate waarin en wijze waarop een bijdrage of advies is geleverd. 

 De bruikbaarheid, juistheid en tijdigheid van de bijdragen en adviezen. 

 De naleving van gemaakte afspraken en richtlijnen. 

 

Speelruimte 

 specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van 

belang voor het verrichten van de werkzaamheden; 

 de programmabegroting van de rekenkamer is kaderstellend en richtinggevend voor de uit-

voering van de werkzaamheden; 

 het directielid neemt in MT-verband beslissingen over onderwerpen in diens portefeuille be-

treffende financiën & bedrijfsvoering en/of personeel & organisatie; 

 het directielid neemt in MT-verband beslissingen over de programmering, uitvoering en rap-

portage van onderzoeksprojecten; 

 het directielid is verantwoording schuldig aan de bestuurder/directeur over projecten van de 

rekenkamer en over onderwerpen uit diens portefeuille betreffende management, beheer en 

bedrijfsvoering. 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 brede kennis van het werkterrein van de organisatie en relevante beleidsterreinen; 

 inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daar-

mee samenhangende besluitvormingscircuits. 

 inzicht in de bestuurlijke, maatschappelijke, politieke en beleidsmatige context van het werk-

terrein; 

 vaardigheid in het omgaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde, principiële en 

 fundamentele belangen; 

 vaardigheid in het formuleren, uitdragen en verdedigen van visies van de rekenkamer; 

 brede kennis en vaardigheid in het leiden, opstellen, uitvoeren, rapporteren en evalueren van 

onderzoeksprojecten; 

 vaardigheid in de directievoering van de organisatie; 

 communicatieve, onderhandelings- en adviesvaardigheden. 
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Contacten 

 binnen de directie over de opzet van projecten, over de personele samenstelling en financie-

ring van de projectorganisatie, over de projectuitvoering en over het eindproduct; 

 met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het werkterrein in 

het kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen; 

 met de ambtelijke, bestuurlijke en politieke leiding van de provincies over werkzaamheden, 

bevindingen en visies van de rekenkamer; 

 met externe overheidsfunctionarissen, belangenorganisaties, externe instellingen en verte-

genwoordigers van uiteenlopende provinciale en nationale gremia over aangelegenheden op 

het werkterrein van de rekenkamer. 

 

 

Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

 Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek en beleidsonderzoek, van overheidsfi-

nanciën. 

 Inzicht in politiek-bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen de orga-

nisatie. 

 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en leidinggeven. 

 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

(nummers verwijzen naar competentiecatalogus) 

 

bestuurder-directeur 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 – Relatiebeheer Bestuurlijke effectiviteit (4) 

Gezag (13) 

Netwerkvaardigheid (25) 

Eindresultaat 2 – Aansturing, begeleiding en realisatie 

onderzoeksprojecten 

Omgevingsbewustzijn (27) 

Oordeelsvorming (32) 

Eindresultaat 3 – Integrale bedrijfsvoering Samenbindend leiderschap (38) 

Eindresultaat 4 – Koersbepaling en beleidsvorming Visie (47) 

Vernieuwingskracht (45) 

 

 

directielid 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 – Aansturing, begeleiding en realisatie 

onderzoeksprojecten 

Omgevingsbewustzijn (27) 

Probleemanalyse (37) 

Voortgangscontrole (48) 

Eindresultaat 2 – Integrale bedrijfsvoering Individugericht leiderschap (14) 

Zorg voor kwaliteit (50) 

Eindresultaat 3 – Relatiebeheer Bestuurlijke effectiviteit (4) 

Netwerkvaardigheid (25) 

Eindresultaat 4 – Koersbepaling en beleidsvorming Visie (47) 
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Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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2. Projectleider 

 

Functienaam projectleider 

Organisatie Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 12 

Activiteiten Opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoekprojecten 

Datum 20-12-2005 [vastgesteld] 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De projectleider geeft leiding aan het team, levert managementinformatie, levert een bijdrage aan 

de beleidsvorming, doet beleidsvoorstellen en voert complexe onderzoeksprojecten uit. De (mee-

werkend) projectleider verricht inhoudelijke en uitvoerende werkzaamheden in het kader van on-

derzoeken naar provinciale organisaties en beleid. De onderzoeken worden door variabele teams 

qua omvang en samenstelling en door overwegend academische disciplines uitgevoerd. Deelna-

me aan circa 2-3 onderzoeksprojecten per jaar. 

Daarnaast levert de onderzoeker  een bijdrage aan de ontwikkeling en het beleid van de Rand-

stedelijke Rekenkamer. 

De projectleider legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan een van de directieleden. 

 

Resultaatgebieden  

Eindresultaat 1 – Realisatie onderzoeksprojecten 80% 

Eindresultaat 2 – Kennisnetwerk 10% 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan beleid en organisatie 10% 

 

 

Uitwerking resultaatgebieden  

 

Eindresultaat 1 – Realisatie onderzoeksprojecten 

Planmatig, afgestemde en georganiseerde werkprocessen binnen het projectteam. 

Goedgekeurde opzet (planning), tussenrapportages en eindrapportages van onderzoekspro-

jecten. 
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Doel: de output en doelstellingen van de projecten van de rekenkamer realiseren door een effec-

tieve en efficiënte inzet van de medewerkers, de directie inzicht geven in het onderzochte onder-

werp en het onderzoeksrapport kunnen doen laten vaststellen. 

Kader: kaders van de projectopdracht, richtlijnen en afspraken.  

Kerntaken 

 Formuleert het projectdoel en het gewenste resultaatniveau.  

 Plant het project (tijd, geld, capaciteit, activiteiten) 

 Overlegt met de directie over de uitvoering en bemensing van het project. 

 Zorgt voor adequaat overleg en uitwisseling van informatie binnen het projectteam.  

 Stemt de werkzaamheden van het projectteam af. 

 Zorgt voor goede werkinstructies, werkprocessen, werkprocedures en productiesystemen en 

informatiesystemen. 

 Ontwikkelt en operationaliseert methoden en instrumenten. 

 Verzorgt de afhandeling van klachten van betrokkenen in het kader van de projectuitvoering. 

 Doet zelfstandig onderzoeksprojecten vanuit de Randstedelijke Rekenkamer, waarbij een net-

werk van contacten en samenwerking met andere instellingen essentieel is.  

 Overlegt en stemt af met interne en externe betrokkenen die beleid, onderzoek en interventie 

in het kader van het project. 

 Bewaakt de projectbudgetten en rapporteert hierover periodiek aan de directie. 

 Analyseert de gegevens. 

 Stelt deelrapportages en eindrapportages van onderzoeken op. 

 Doet voorstellen voor conclusies en aanbevelingen 

 Maakt de eindevaluatie over het uitgevoerde onderzoek. 

 Is het directe aanspreekpunt voor de directie, signaleert knelpunten in voorwaarden, afstem-

ming, coördinatie, uitvoering en voortgang van de werkprocessen en draagt oplossingen aan.  

Beoordelingscriteria 

 De mate van juistheid, tijdigheid, volledigheid en inhoudelijke kwaliteit van de rapportages. 

 De mate waarin de werkprocessen effectief en efficiënt zijn uitgevoerd en bewaking van de 

kwantiteit en kwaliteit van de kernactiviteiten. 

 De motivatie en werkklimaat binnen het projectteam. 

 

 

Eindresultaat 2 - Kennisnetwerk  

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied en  

daarmee ontwikkeling van en waardering voor de functie van de Randstedelijke Rekenkamer te  

waarborgen. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Volgt de professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein. 

 Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

 Participeert in en vertegenwoordigt de Randstedelijke Rekenkamer in overleggen en werk-

groepen. 

 Onderhoudt contacten met de beroepsgroep.  

 Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

 De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

 De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Reken-

kamer. 
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Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk beleid en organisatie 

Geleverde bijdrage aan de vaststelling van het vakinhoudelijk beleid van de Randstedelijke 

Rekenkamer en onderwerpen voor onderzoek door de Randstedelijke Rekenkamer. 

Doel: richting kunnen geven aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen van de Rekenka-

mer.  

Kader: binnen de kaders van gemeenschappelijke regeling en rekening houdend met de provin-

ciale kaders en uitgangspunten.  

Kerntaken 

 Volgt ontwikkelingen in de samenleving (externe omgeving) en vertaalt die naar acties voor 

de Randstedelijke Rekenkamer. 

 Levert bijdragen aan het vakinhoudelijk beleid en plannen van de Randstedelijke Rekenkamer 

en doet voorstellen hiervoor. 

 Adviseert de directie inzake specifieke onderzoeksvraagstukken. 

 Levert inhoudelijke bijdragen aan onder andere presentaties en publicaties van de Randste-

delijke Rekenkamer. 

 Adviseert en overlegt met de directie voor de vaststelling van het  jaarlijkse onderzoeksplan. 

Beoordelingscriteria 

 De mate waarin en wijze waarop een bijdrage of advies is geleverd. 

 De bruikbaarheid, juistheid en tijdigheid van de bijdragen en adviezen. 

 

 

Speelruimte 

 specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van 

belang voor het verrichten van de werkzaamheden; 

 de projectleider neemt beslissingen bij het ontwikkelen, uitvoeren, afronden en evalueren van 

het onderzoeksproject; 

 de projectleider is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft voorbereiding, 

realisatie en evaluatie van het project. 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 brede kennis van het werkterrein van de organisatie en relevante beleidsterreinen; 

 specialistische kennis in het opstellen, uitvoeren, rapporteren en evalueren van onderzoeks-

projecten; 

 vaardigheid in het leiden van projecten; 

 communicatieve, onderhandelings- en adviesvaardigheden. 

 

 

Contacten 

 met de directie over de inhoud van de onderzoeksopzet, over de personele samenstelling en 

financiering van de projectorganisatie, over de projectuitvoering om bij afwijkingen wijzigin-

gen in de uitvoering aan te brengen en over het eindproduct; 

 met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het beleidsterrein 

in het kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen; 

 met medewerkers / vertegenwoordigers van andere overheidsdiensten en (particuliere) in-

stellingen die werkzaam zijn op het beleidsgebied om het onderzoek toe te lichten, advies of 

informatie in te winnen c.q. te verstrekken. 
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Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

 Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek en beleidsonderzoek, van overheidsfi-

nanciën 

 Inzicht in politiek-bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen binnen de orga-

nisatie. 

 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en leidinggeven. 

 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

(nummers verwijzen naar competentiecatalogus) 

 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 – Realisatie onderzoeksprojecten Besluitvaardigheid (3) 

Plannen en organiseren (35) 

Probleemanalyse (37) 

Zorg voor kwaliteit (50) 

Eindresultaat 2 – Kennisnetwerk Leervermogen (20) 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan beleid en organi-

satie 

Omgevingsbewustzijn (27)  

[zie ook bij 1] 

 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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3. Onderzoeker 

 

Functienaam onderzoeker 

Organisatie Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 10 / 11 

Activiteiten Opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoekprojecten 

Datum 20-12-2005 [vastgesteld] 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De onderzoeker verricht inhoudelijke en uitvoerende werkzaamheden in het kader van onder-

zoeken naar provinciale organisaties en beleid. De onderzoeken worden door variabele teams 

qua omvang en samenstelling en door overwegend academische disciplines uitgevoerd. Deelna-

me aan circa 2-3 onderzoeksprojecten per jaar. 

Daarnaast levert de onderzoeker een bijdrage aan de ontwikkeling en het beleid van de Randste-

delijke Rekenkamer. 

De Onderzoeker legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan een van de directiele-

den. 

 

 

Resultaatgebieden  

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek 85% 

Eindresultaat 2 – Opleiding en netwerk 5% 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan kennis van het werkterrein 10% 

 

 

Uitwerking resultaatgebieden  

 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek 

Verrichte onderzoeken als lid van een projectteam. 

Doel: zelfstandig bijdragen aan de onderzoeksopzet, onderzoeksnotities en tekstbijdragen 

voor het eindrapport naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 
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Kerntaken 

 Draagt bij aan de formulering van het projectdoel en het gewenste resultaatniveau. 

 Adviseert de directie/projectleiding bij de projectopzet, betreffende structuur en formatie. 

 Doet voorstellen ten aanzien van de planning van de eigen werkzaamheden inzake het pro-

ject met betrekking tot tijd, geld, capaciteit en activiteiten. 

 Adviseert de directie/projectleiding bij het opstellen van procedures en werkafspraken voor 

onderdelen van het project en draagt actief bij in de voorbereiding van het project. 

 Richt in overleg met de directie/projectleiding op onderdelen de projectadministratie in. 

 Operationaliseert de methoden van onderzoek (methoden in instrumenten). 

 Verricht zelfstandig onderzoek naar aanleiding van toegewezen projecten door de directie. 

 Archiveert de informatie inzake gedane onderzoeken volgens wettelijke voorschriften en in-

terne richtlijnen. 

 Inventariseert, verzamelt, verslaat, bewerkt, analyseert en archiveert gegevens ten behoeve 

van het project. 

 Stelt deelrapportages en eindrapportages van onderzoeken op. 

 Formuleert de conclusies van de (deel)onderzoeken en doet aanbevelingen naar aanleiding 

van onderzochte organisatieonderdelen, processen en informatieproducten. 

 Voert overleg met de directie/projectleiding. 

 Neemt deel aan teamoverleg, overleg met externen en bureaubreed onderzoeksoverleg. 

 Verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de productie, distributie en presentatie van de 

eindrapporten. 

 Plant en verantwoordt de aan de onderzoeksactiviteiten bestede tijd.  

Beoordelingscriteria 

 De mate van accuratesse bij de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. 

 Het signaleren van inhoudelijke tekortkomingen in het onderzoek. 

 De actualiteit, tijdigheid en bruikbaarheid van de onderzoeksrapportages. 

 De mate van efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de toegewezen 

werkzaamheden. 

 De mate van een correcte bejegening van de onderzochte organisaties. 

 

 

Eindresultaat 2 – Opleiding en netwerk  

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied en  

daarmee ontwikkeling van en waardering voor de functie van de Randstedelijke Rekenkamer te  

waarborgen. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Volgt de professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein. 

 Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

 Onderhoudt contacten met de beroepsgroep.  

 Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

 De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

 De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Reken-

kamer. 

 

 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan kennis van het werkterrein 

Geleverde bijdrage aan kennis van het werkterrein van de Randstedelijke Rekenkamer.  
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Doel: het zorgen voor continue organisatorische en beleidsmatige ontwikkeling. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 Volgt ontwikkelingen in de samenleving (externe omgeving) en vertaalt die naar acties voor 

de Randstedelijke Rekenkamer. 

 Levert bijdragen aan het vakinhoudelijk beleid en plannen van de Randstedelijke Rekenka-

mer. 

 Adviseert de directie inzake specifieke vraagstukken op het gebied (staftaak). 

 Levert inhoudelijke bijdragen aan onder andere presentaties en publicaties van de Randste-

delijke Rekenkamer. 

 Levert een bijdrage aan de onderzoeksprogrammering 

 Signaleert ontwikkelingen en knelpunten in relevante onderzoeksterreinen. 

 Plant en verantwoordt de hieraan bestede tijd. 

Beoordelingscriteria 

 De mate van bruikbaarheid van de adviezen. 

 De mate waarin en wijze waarop bijdrage is geleverd. 

 De mate waarin de adviezen bijdragen aan realisatie van de doelstellingen. 

 De mate waarin ontwikkelingen tijdig zijn gesignaleerd. 

 

 

Speelruimte 

 specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van 

belang voor het verrichten van de werkzaamheden; 

 de onderzoeker neemt beslissingen over de keuze en benaderingswijze van informatiebron-

nen, de, wijze van informatievergaring, de interpretatie van ontwikkelingen en gegevens en 

het belang daarvan voor het onderwerp alsmede over de wijze van rapporteren, de inhoud 

van voorstellen en de voorbereiding van overlegsituaties; 

 de onderzoeker is verantwoording schuldig aan de projectleider / het directielid voor wat be-

treft de volledigheid en kwaliteit van de verzamelde informatie en van daarover voorbereide 

rapporten en van de voorstellen op basis van het onderzoek en de inhoudelijke voorbereiding 

van overlegsituaties. 

 

 

Kennis en vaardigheden 

 kennis van het werkterrein van de organisatie; 

 vaardigheid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek, het opstellen van rapportages en 

het formuleren van voorstellen; 

 vaardigheid in het toetsen van beleid, regelingen en procedures en het vertalen van bevin-

dingen naar conclusies en aanbevelingen. 

 inzicht in maatschappelijke, beleidsmatige en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het 

onderwerp. 

 

Contacten 

 met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het werkterrein in 

het kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen; 

 met medewerkers / vertegenwoordigers van andere overheidsdiensten en (particuliere) in-

stellingen die werkzaam zijn op het beleidsgebied om het onderzoek toe te lichten, advies of 

informatie in te winnen c.q. te verstrekken. 
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Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

Inschaling afhankelijk van mate van ervaring 

 Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek of beleidsonderzoek bij de overheid en 

van overheidsfinanciën. 

 Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

 Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie. 

 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

(nummers verwijzen naar competentiecatalogus) 

 

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek Doelgericht handelen (9) 

Probleemanalyse (37) 

Zorg voor kwaliteit (50) 

Eindresultaat 2 – Opleiding en netwerk Leervermogen (20) 

Eindresultaat 3 – Bijdrage inhoudelijk aan kennis 

van het werkterrein 

Omgevingsbewustzijn (27)  

[zie ook bij 1] 

 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 
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4.Managementassistente 

 

Functienaam Managementassistente 

Organisatie Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 6-7 

Werkterrein Intern beheer -> Managementondersteuning 

Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden 

Datum 9-11-2010 [vastgesteld] 

 

Functiebeschrijving 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de recht-

matigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onder-

zoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informa-

tie is in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisse-

ling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer 

als belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures 

en werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt 

extra eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integri-

teit.  

 

Functiespecifiek 

De managementassistente verleent secretariële ondersteuning, organiseert overleggen en ver-

zorgt de verslaglegging hiervan, verzorgt de inkomende en uitgaande correspondentie, onder-

houdt en bouwt een overzichtelijk archief op en levert facilitaire ondersteuning.  

De Randstedelijke Rekenkamer bestaat uit een bestuurder/directeur, directieleden, onderzoekers, 

projectleiders en managementassistente. De managementassistente legt verantwoording af aan 

de directeur. 

 

Resultaatgebieden  

 

Eindresultaat 1 – Secretariële ondersteuning 60 % 

Eindresultaat 2 – Correspondentie 10 % 

Eindresultaat 3 – Afronding rapporten 15 % 

Eindresultaat 4 – Archivering en documentatie 15 % 

 

Uitwerking resultaatgebieden 

 

Eindresultaat 1 – Secretariële ondersteuning 

Secretariële ondersteuning aan de directeur en de medewerkers 

Doel: dagelijkse gang van zaken op het kantoor efficiënt en effectief laten verlopen 

Kader: richtlijnen en afspraken 



51 
 

Kerntaken 

 het behandelen van de ingekomen post, het signaleren van urgente (post)stukken en het op 

eigen initiatief en naar eigen inzicht bijvoegen van voor de afhandeling benodigde bescheiden 

en/of informatie;    

 het in overleg indelen en bewaken van de agenda van de directeur en de medewerkers en 

het attenderen op het nakomen van de gemaakte afspraken; 

 het behandelen van de inkomende telefoongesprekken en het doorverbinden of doorverwij-

zen naar andere personen; 

 het ontvangen en introduceren van bezoekers; 

 het beheren van het algemene emailadres info@ randstedelijke-rekenkamer.nl, het signaleren 

van urgente emails en het attenderen van MT en medewerkers op relevante berichten. 

 houdt de voorraad kantoorartikelen bij en zorgt voor tijdige bestelling en aanvulling; 

 zorgt voor de uitvoering van drukwerk, kopieerwerk en de afwerking en verzorgt de verzen-

ding daarvan; 

 coördineert contacten met de verhuurder van het kantoor inzake beheer en facturen; 

 schaft publicaties aan op verzoek van de directeur; 

 het afhandelen van ziek- en betermeldingen; 

 het bijhouden van databestanden met gegevens over betalingen, ontvangsten, ziekteverzuim, 

vakantie, urenverantwoording etc. 

 het verzorgen van de correspondentie en het concipiëren van brieven over algemene aange-

legenheden; 

 het optreden als aanspreekpunt/vraagbaak voor medewerkers met betrekking tot administra-

tieve en organisatorische zaken. 

Beoordelingscriteria 

 de mate van afstemming van werkzaamheden en afspraken met betrokkenen; 

 de mate van en de wijze waarop ondersteuning is geleverd; 

 de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie; 

 het nemen van initiatief en inzicht in de werkzaamheden. 

 

 

Eindresultaat 2 - Correspondentie 

Interne en externe correspondentie, notities en rapporten 

Doel: een gewenste en eenduidige afhandeling realiseren 

Kader: huisstijl, richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 werkt aangeleverde conceptteksten voor correspondentie, notities en rapporten uit volgens de 

huisstijl; 

 leest brieven en notities door op correct taalgebruik; 

 zorgt voor verzamelen en verspreiden van informatie op verzoek van betrokkenen waaronder 

artikelen, leesmappen en lezingen; 

 houdt het centrale adressenbestand bij op basis van visitekaartjes en door directeur en me-

dewerkers verstrekte informatie. 

Beoordelingscriteria 

 de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de uitgaande stukken en rapportages; 

 de mate waarin stukken zijn opgesteld in de huisstijl. 

 

 

Eindresultaat 3 – Afronding rapporten 

Verzorgen lay-out, drukgang en verzending van rapporten 

Doel: rapporten volgens de huisstijl en op tijd afronden en verzenden 
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Kader: huisstijl, richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

 verzorgt de definitieve lay-out van rapporten volgens de huisstijl; 

 coördineert de drukgang van rapporten en onderhoudt in dit verband contacten met ontwerper en 

drukker; 

 stelt in overleg met de projectleider en het verantwoordelijke MT-lid een verzendlijst op voor ieder 

rapport; 

 draagt zorg voor een correcte en tijdige verzending van de rapporten. 

 coördineert de werkzaamheden met betrekking tot het drukklaar maken en publiceren van de 

onderzoeksrapporten, het jaarverslag en de begroting; 

 draagt zorg voor de website, zowel wat betreft inhoud als vormgeving, en onderhoudt hiertoe 

contacten met de externe websitebeheerder en het ontwerpbureau; 

 onderhoudt contacten met de communicatieafdelingen van de vier provincies. 

 

Beoordelingscriteria 

 de mate van juistheid en tijdigheid bij de afronding en verzending van rapporten; 

 de mate van afstemming van werkzaamheden en afspraken met betrokkenen. 

 

 

Eindresultaat 4 – Archivering en documentatie 

Opbouw inzichtelijk en systematisch archief en documentatiesysteem 

Doel: ter informatie en ondersteuning van de directeur en de medewerkers 

Kader: richtlijnen en afspraken (ook wettelijke) 

Kerntaken 

 archiveert inzake onderzoeken door de Randstedelijke Rekenkamer; 

 registreert en archiveert stukken in het archiefsysteem en documentatiesysteem; 

 verzorgt de circulatie van stukken; 

 beheert databestanden, schoont bestanden; 

 fungeert als aanspreekpunt voor de directeur en medewerkers inzake archivering; 

 coördineert archivering van documenten na afronding van onderzoeksprojecten. 

 

Beoordelingscriteria 

 de mate van actualiteit van het archiefsysteem en documentatiesysteem; 

 de mate van toegankelijkheid van het archiefsysteem en documentatiesysteem. 

 

 

Speelruimte 

 de managementassistente neemt beslissingen bij het beoordelen van belang en urgentie van 

voor de directeur bestemde post en telefoongesprekken, bij het maken van afspraken, bij het 

voorbereiden en maken van verslagen van vergaderingen en bij het aanleggen van dossiers; 

 interne administratieve en procedurele regels en voorschriften zijn van belang voor het ver-

richten van de werkzaamheden; 

 de managementassistente is verantwoording schuldig aan de bestuurder/directeur of directie-

leden wat betreft de dagelijkse werkzaamheden. 
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Kennis en vaardigheden 

 kennis van managementondersteunende methoden en werkwijzen; 

 theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal; 

 kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken; 

 kennis van bestandsinvoer en tekstverwerken met de computer; 

 kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepas-

sing daarvan; 

 inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de provinciale organisatie 

en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het kantoor; 

 vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen, in het vormen en bijhouden van 

dossiers en in het te woord staan van derden; 

 communicatieve en klantvriendelijke opstelling; 

 ervaring met het omgaan met vertrouwelijke informatie, het vormen en bijhouden van een 

archief en in het beheren van agenda‟s. 

 

Contacten 

 met derden binnen en buiten het kantoor over de secretariële en administratieve afhandeling 

van  

zaken, om informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan 

en om (agenda)afspraken voor de directeur te maken. 

 

Functie-eisen 

VMBO/Havo/MBO opleiding 

MBO+ werk- en denkniveau 

 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden 

(nummers verwijzen naar competentiecatalogus) 

 

Eindresultaten Kerncompetenties 

1 – Secretariële ondersteuning Plannen en organiseren (35) 

Flexibel gedrag (12) 

Managementidentificatie (22) 

2 – Correspondentie Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (39) 

3 – Verslaglegging overlegsituaties Voortgangscontrole (48) 

4 – Archivering en documentatie Zorg voor kwaliteit (50) 

 

 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitge-

voerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-

invulling voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwich-

tige samenstelling van taken. 



Bijlage 2 –  Addendum I bij het reorganisatieplan,  

 dat aan de medezeggenschap (PVT) is voorgelegd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 17 oktober 2013 

  

 

 
ADDENDUM BIJ REORGANISATIE RANDSTEDELIJKE REKENKAMER  

 
PLAN VAN AANPAK & ORGANISATIE- EN FORMATIEPLAN 

 



1. Inleiding 
 

Op 8 oktober is het plan van aanpak voor de reorganisatie ter advisering voorgelegd aan de PVT. Op 

10 oktober is een informele bijeenkomst gehouden met het hele team, waar alle medewerkers 

gelegenheid hadden tot het stellen van vragen. Naar aanleiding hiervan is toegezegd een aantal 

zaken nader schriftelijk toe te lichten en/of aan te vullen door middel van dit addendum. 

 

 

2. Functieprofielen 
 

De meest recente versie van het competentiewoordenboek van de provincie Flevoland is gebruikt voor 

de competenties in de functieprofielen. Dit competentiewoordenboek is voor alle medewerkers 

beschikbaar in de map „Anders werken.‟ De competenties zijn niet bepalend voor de functiewaardering 

(het salarisniveau), maar zijn van belang voor de beoordelingscyclus. De geactualiseerde 

competenties zijn van toepassing vanaf de beoordelingsronde in 2014. Daaraan voorafgaand worden 

de competenties van de functieprofielen in 2014 tegen het licht gehouden en geagendeerd voor een 

PVT-overleg. 

Het functieprofiel van de bestuurder-directeur is niet in het reorganisatieplan betrokken, omdat de 

bestuurder-directeur geen besluit kan nemen over het eigen profiel. Het vigerende profiel, zoals dat is 

vastgesteld bij de oprichting van de Randstedelijke Rekenkamer is toegevoegd in bijlage 1. Volgens 

de bestuurder-directeur is dit functieprofiel toepasbaar in de nieuwe situatie. Het is aan PS van de vier 

provincies om een besluit te nemen over eventuele gewenste aanpassingen aan het profiel. Bijlage 2 

bevat een overzicht van de taken van de bestuurder-directeur en eventuele de veranderingen daarin 

in de nieuwe situatie. Ook is aangegeven hoe de huidige taken van de directieleden in de nieuwe 

situatie worden belegd.  

 

Per abuis is in het reorganisatieplan een onjuist functieprofiel van de functie Onderzoeker in de 

nieuwe situatie opgenomen. In bijlage 3 is het juiste functieprofiel toegevoegd. De belangrijkste 

wijziging ten opzichte van het huidige functieprofiel betreft de resultaatsgebieden:  

▪ Eindresultaat 1 – „Uitvoering onderzoek‟ wordt 90% (was 85%) 

▪ Eindresultaat 2 – „Opleiding en netwerk‟ en Eindresultaat 3 – „Bijdrage inhoudelijk aan kennis van 

het werkterrein‟ worden samengevoegd in het Eindresultaat „Onderhouden netwerk in politiek 

sensitieve omgeving‟ (10%) 

Hiermee wordt in het functieprofiel van de onderzoeker de omslag verwerkt van het structureel 

bijhouden van een beleidsveld naar het kortdurend incidenteel uitvoeren van Verkenningen ten 

behoeve van de onderzoeksprogrammering. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan een beperkte 

verschuiving van de gewenste „inhoudelijke kennis‟ naar „politiek-bestuurlijke sensitiviteit‟.  

De wijzigingen zijn beperkt en hebben geen invloed op de functiewaardering. Het salarisniveau van 

Onderzoeker blijft schaal 11. 

 

Mede doordat het onjuiste nieuwe functieprofiel van Onderzoeker in het Reorganisatieplan is 

opgenomen was er tijdens de toelichting op het plan onduidelijkheid over het schaalniveau 10/11 en 

het begrip „aanloopschaal‟. Hierover is nader advies ingewonnen bij POI van Flevoland, dat luidt: “Bij 

uitzondering kan de ambtenaar in een aanloopschaal (voorliggende schaal van de FUWAfunctie) worden 

geplaatst. Dat is geregeld in het vijfde lid van Artikel C.5 bepaling salarisschaal van de Collectieve Arbeids-

voorwaardenregeling Provincies (CAP). Het is alleen mogelijk als de ambtenaar nog niet volledig voldoet 

aan het minimaal noodzakelijke niveau voor de functie. Het betreft steeds de direct aan de functieschaal 

voorliggende salarisschaal. Plaatsing in de aanloopschaal kan voor maximaal 1 jaar. Daarna wordt de 

ambtenaar in de functieschaal geplaatst tenzij uit een beoordeling blijkt dat hij nog steeds niet aan de 

minimale vereisten voor de functie voldoet.” (zie Bijlage 4 voor art C.5 van de CAP). 
  



Tussen de functie van Onderzoeker (schaal 11) en Projectleider (schaal 13) wordt geen structurele nieuwe 

functie op schaal 12 gecreëerd. De omvang van de Randstedelijke Rekenkamer is te klein om bij meer 

verschillende functieniveaus de medewerkers telkens passend in te kunnen zetten op werkzaamheden die 

precies zijn toegesneden op verschillende specifieke niveaus. Voor incidentele werkzaamheden, die extra 

inzet en/of uitdaging vragen en/of  in het kader van individueel groeiperspectief, zal er wel de mogelijkheid 

van maatwerkafspraken zijn. 

 

 

3. Planning 
 
De planning van de komende periode wordt als volgt aangepast: 

▪ Plan van Aanpak, incl. organisatie- en formatieplan    

o Beschikbaar            8 oktober 2013 (afgerond) 

o Mondelinge toelichting aan het team      10 oktober 2013 (afgerond) 

o Overlegvergadering met PVT 

t.b.v. resterende vragen en verduidelijkingen    5 november 2013 

o Advisering door PVT     12 november 2013 

o Vaststelling       19 november 2013 

 

Een half jaar na de start van de reorganisatie, vooralsnog 1 september 2014, vindt een interne 

evaluatie plaats over in hoeverre de beoogde doelen van de reorganisatie zijn/worden bereikt. 

De hoofddoelstellingen zijn verwoord in het reorganisatieplan en worden in het voorjaar van 2014 

nader uitgewerkt in een visie met succesfactoren en cultuuraspecten van de Randstedelijke 

Rekenkamer. Deze visie wordt besproken met de PVT en het hele team.  

 

4. Onderbouwing nieuwe organisatiestructuur 

 
De nieuwe organisatie is gespiegeld aan de organisatiestructuren van vergelijkbare rekenkamers, in 

het bijzonder de provinciale rekenkamers en de rekenkamers van Amsterdam en Rotterdam. 

Verbeterpunten die daarbij naar voren komen voor de Randstedelijke Rekenkamer zijn: 

▪ Plattere organisatie / minder hiërarchie in de aansturing 

▪ Minder interne bureaucratie en directere lijnaansturing (door het afschaffen van het inhoudelijk MT 

en verantwoordingslijn via onderzoeker / projectleider / bestuurder-directeur) 
▪ Kwaliteitsborging vanuit de professionaliteit van het hele team (d.m.v. „zijlicht‟ en het beter 

benutten van het onderzoeksoverleg)  

 

Bij de oprichting van de Randstedelijke Rekenkamer was er groeiperspectief. De Rekenkamer zelf 

moest vanuit het niets worden opgebouwd. „Rekenkamerland‟ was in beweging; er leken mogelijk-

heden om uit te breiden richting andere provincies en/of gemeenten. Rekenkamers Rotterdam en 

Amsterdam hebben bijvoorbeeld ook de Rekenkamerfunctie voor Barendrecht en Lansingerland resp. 

Zaanstad. Een dergelijke (gebieds)uitbreiding is voor de Randstedelijke Rekenkamer op afzienbare 

termijn niet opportuun.  

  



Het streven is om met de nieuwe organisatiestructuur de volgende doelen te bereiken: 

 

Flexibeler: 

- Ruimte om gelijktijdig meer onderzoeken te doen van verschillende omvang en doorlooptijd 

- Onderzoekscapaciteit beter inzetbaar door spreiding over meer teams en meer mogelijkheid tot 

variatie in teamgrootte.   

Behoud kwaliteit 

- Borgen van de kwaliteit (NB: het „zijlicht‟ leest de relevante stukken (NvB, BN). Bij het 

onderzoeksoverleg heeft het team de rol van geïnteresseerd statenlid, die weinig andere 

informatie tot zich heeft genomen dan op het overleg wordt gepresenteerd.) 

Duidelijker 

- Oplossen ontstane diffuse beeld en interne inefficiëntie door huidige verdeling taken inhoudelijk 

portefeuillehouder van een onderzoek en provincie-portefeuillehouder 

- Bestuursverantwoordelijkheid helder en eenduidig belegd 

- Extern duidelijk aanspreekpunt („boegbeeld‟) 

Efficiënter (goedkoper) 

- Terugdringen interne bureaucratie en kortere aansturingslijnen 

- Minder overhead bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van onderzoek 

- Beperkte structurele besparing met gelijktijdig structurele verhoging budget externe inhuur 

 

  



 

Bijlage 1 Functieprofiel Bestuurder-directeur 



 
  



  



 

Bijlage 2 Huidige taken bestuurder-directeur en directieleden en eventuele 

veranderingen in de nieuwe situatie  

 

Huidige taken bestuurder-directeur volgens functieprofiel In nieuwe situatie 

Inventariseert onderzoeksvoorstellen, ontwikkelt het 

onderzoeksprogramma, legt dit voor advies voor aan de 

programmaraad en stelt het onderzoeksprogramma vast 

Onveranderd 

Beheert professionele relaties met PS, GS en andere 

provinciale organen en te onderzoeken instellingen 
Onveranderd 

Draagt zorg voor de uitvoering van het onderzoeks-

programma: monitort lopende onderzoeken en stelt afgeronde 

onderzoeken vast 

Onveranderd 

Zorgt voor kwalitatieve, hoogwaardige en onafhankelijke 

onderzoeken, evaluaties en toetsingen van beleid en staat 

garant voor kwaliteit en onafhankelijkheid 

Onveranderd 

Presenteert resultaten, conclusies en aanbevelingen Onveranderd 

Is manager van een apparaat hoogwaardige onderzoekers Onveranderd 

Is het gezicht van de rekenkamer naar buiten (externe 

representatie) 
Wordt versterkt 

Werkt aan het verwerven van een gezaghebbende positie 

voor de rekenkamer 
Onveranderd 

Bouwt professionele relaties op met provinciale (controle) 

instanties, accountants, andere rekenkamers en 

ombudsfuncties 

Onveranderd 

Toegevoegde taken bestuurder-directeur (in dagelijkse  

praktijk): 
In nieuwe situatie 

Voorzitter en secretaris inhoudelijk MT Vervalt 

Voorzitter en secretaris piofah-MT 
Voorzitterstaak onveranderd; Secretaristaak gaat 

over naar management-assistent 

Huidige taken directielid volgens functieprofiel In nieuwe situatie 

Aansturing, begeleiding en realisatie 

onderzoeksprojecten 
 

Formuleert het projectdoel en het gewenste resultaatniveau.  
Wordt taak projectleider in samenspraak met 

bestuurder-directeur 

Plant het project (tijd, geld, capaciteit, activiteiten). 

Bestuurder-directeur bepaalt de kaders (gebeurt nu 

al via de voortschrijdende „12-maandsplanning‟). 

Projectleider maakt binnen de kaders projectplan.  

Zorgt voor de personele projectorganisatie (structuur, 

formatie) en de bezetting daarvan.  
Is in praktijk al taak van bestuurder-directeur 

Zorgt voor een adequate overlegstructuur en informatie-

uitwisseling met de projectteams door onder andere houden 

van overleg.  

Wordt taak bestuurder-directeur. Het programmeren 

en organiseren van het onderzoeksoverleg is al taak 

van bestuurder-directeur. Formeel overleg van 

bestuurder-directeur met projectteams, zoals die in 

de huidige situatie (pas) in MT-verband plaatsvindt, 

wordt vervangen door informeel overleg op 

verschillende momenten.  

  



Zorgt voor goede werkinstructies, werkprocessen, 

werkprocedures en productiesystemen en 

informatiesystemen. 

Is in de praktijk al taak van bestuurder-directeur 

(beheer Handboek) 

Geeft taakgericht en sociaalgericht leiding aan het 

projectteam. 

Projectleider geeft leiding aan het team. Bestuurder-

directeur stuurt projectleider aan 

Coördineert vakinhoudelijk de projecten uitgevoerd door de 

onderzoekers. 

Wordt taak bestuurder-directeur. Indien zeer 

vaktechnische kennis noodzakelijk is,  wordt 

hiervoor specifiek extern ingehuurd 

Bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de 

onderzoeksprojecten aan de hand van gestelde criteria en 

zorgt voor maatregelen ter handhaving en verbetering.  

Wordt taak van bestuurder-directeur, ondersteund 

door „zijlicht‟ 

Bewaakt de toegekende projectbudgetten en rapporteert 

hierover periodiek aan de directie. 

Budgetbewaking vindt plaats aan de hand van 

tijdschrijfgegevens en uitputting eventuele externe 

opdrachten. 

Is het directe aanspreekpunt binnen de directie, signaleert 

knelpunten in voorwaarden, afstemming, coördinatie, 

uitvoering en voortgang van de onderzoeksprojecten en 

draagt oplossingen aan.  

Aanspreekpunt vervalt, afwijkingen van het 

projectplan komen aan de orde in regelmatig 

overleg tussen de projectleider en bestuurder-

directeur  

Integrale bedrijfsvoering In nieuwe situatie 

Zorgt voor de implementatie en uitvoering van het 

vastgestelde organisatieontwikkelingsproces. 
Is al taak van bestuurder-directeur 

Zorgt voor het financieel beheer (financiën, financiële 

administratie). 

Vooralsnog taak van nieuwe adjunct directeur, 

op termijn mogelijk deels uitbesteden.  

Zorgt voor de implementatie en uitvoering van het 

vastgestelde personeelsbeleid en p&o instrumenten. 

Wordt taak van bestuurder-directeur, ondersteund 

door POI Flevoland 

Levert bijdrage aan werving en selectiegesprekken. 

Indien van toepassing wordt ad hoc wervings- en 

selectiecommissie samengesteld bestaande uit 

vertegenwoordigers van het hele team 

Houdt voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken en levert een bijdrage aan 

loopbaanafspraken. 

Wordt taak bestuurder-directeur. Projectleiders 

leveren input voor de medewerkers uit hun team.  

Produceert en verstrekt managementinformatie aan de directie. Wordt betrokken van provincie Flevoland 

Signaleert en rapporteert afwijkingen en knelpunten in het 

programma. 

In nieuwe situatie is bestuurder-directeur directer 

betrokken, zodat deze taak vervalt 

Verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang en kwaliteit 

van de werkzaamheden en zorgt voor een evenwichtige 

werkbelasting. 

Is al taak van de bestuurder-directeur (via de 12-

maandsplanning en bewaking tijdschrijfgegevens) 

Stimuleert het gedrag van de medewerkers, zodat resultaat-

gericht denken en werken in handelen gestalte krijgt. 

Wordt taak van bestuurder-directeur in 

samenspraak met projectleiders 

Begeleidt en coacht de medewerkers. 

Bestuurder-directeur coacht en begeleidt 

projectleiders, de projectleiders hun medewerkers. 

Bestuurder-directeur voert met alle medewerkers 

een periodiek bilateraal gesprek. 

Evalueert en beoordeelt de output van de medewerkers. 
Wordt taak van de bestuurder-directeur met input 

van de projectleiders 

Begeleidt stagiaires bij het opstellen en uitvoeren van een 

stageplan. 
Indien van toepassing wordt dit ad hoc geregeld 

Signaleert (personele) problemen en draagt mogelijke 

oplossingen aan. 

In nieuwe situatie is bestuurder-directeur directer 

betrokken, zodat deze taak vervalt 

Neemt, indien nodig, initiatieven met betrekking ARBO-beleid 

waaronder veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.  
Is al taak van bestuurder-directeur 



Relatiebeheer In nieuwe situatie 

Vertegenwoordigt de rekenkamer (mede) namens de 

bestuurder in algemene contacten op bestuurlijk niveau. 

Vervalt, deze contacten zijn al ad hoc verant-

woordelijkheid van bestuurder-directeur en worden 

dat structureel 

Vertegenwoordigt de rekenkamer bij bestuurlijke contacten in 

het kader van projecten. 

Vervalt, deze contacten zijn al ad hoc verant-

woordelijkheid van bestuurder-directeur en worden 

dat structureel 

Stemt af met de directeur in de contacten met het provinciaal 

bestuur (PS, GS) en de media. 

Vervalt, deze contacten zijn al ad hoc verant-

woordelijkheid van bestuurder-directeur en worden 

dat structureel 

Volgt de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen op het 

onderzoeksterrein. 
Vervalt 

Volgt de professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op 

het onderzoeksterrein. 
Vervalt 

Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, 

congressen en cursussen. 
Vervalt 

Participeert in en vertegenwoordigt de Randstedelijke 

Rekenkamer in overleggen en werkgroepen. 
Vervalt 

Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied 
Afhankelijk van publicatie en presentatie taak voor 

bestuurder-directeur, projectleider of onderzoeker 

Koersbepaling en beleidsvorming  

Volgt ontwikkelingen in de samenleving (externe omgeving) en 

vertaalt die naar beleid voor de Randstedelijke Rekenkamer. 
Is al taak bestuurder-directeur 

Levert bijdragen aan het vakinhoudelijk beleid en plannen van 

de Randstedelijke Rekenkamer en doet voorstellen hiervoor. 
Vervalt 

Coördineert en levert een bijdrage aan het opstellen van 

onderzoeksprogramma en jaarverslag. 

Financieel jaarverslag blijft vooralsnog taak van 

adjunct-directeur. Tekstuele bijdragen aan 

jaarverslag worden taak van projectleiders (bij 

uitzondering ook van onderzoekers). Coördinatie ligt 

bij bestuurder-directeur 

Adviseert de directeur inzake specifieke 

onderzoeksvraagstukken. 
Vervalt 

Levert inhoudelijke bijdragen aan onder andere presentaties 

en publicaties van de Randstedelijke Rekenkamer. 
Vervalt 

Adviseert en overlegt met de directeur voor de vaststelling van 

het jaarlijkse onderzoeksprogramma. 

Vervalt, overleg over onderzoeksprogramma vindt 

plenair plaats 

 

  



 
Bijlage 3 Functieprofiel Onderzoeker in de nieuwe organisatie 
 

Functienaam onderzoeker 

Organisatie Randstedelijke Rekenkamer 

Functieschaal 11 

Activiteiten Opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoekprojecten 

Datum 2013-10-17 

 

Omgeving 

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de 

rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de (deelnemende) provincies Flevoland, 

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onderzoek 

naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair de 

Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen. Deze informatie is 

in beginsel publiek toegankelijk. Daarnaast ziet de Randstedelijke Rekenkamer het als haar 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling 

en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te 

bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Randstedelijke Rekenkamer als 

belangrijkste kenmerken van haar producten.  

 

De Randstedelijke Rekenkamer bevindt zich door haar functie in een “glazen huis”. Procedures en 

werkwijzen die bij derden kritisch onderzocht worden, moeten intern goed verlopen. Dit stelt extra 

eisen aan de medewerkers ten aanzien van attitude en gedrag en hun gevoel voor integriteit.  

 

Functiespecifiek 

De onderzoeker verricht inhoudelijke en uitvoerende werkzaamheden in het kader van onderzoeken 

naar provinciale organisaties en beleid. De onderzoeken worden door variabele teams qua omvang en 

samenstelling en door overwegend academische disciplines uitgevoerd. Deelname aan circa 2-3 

onderzoeksprojecten per jaar. De onderzoeker onderhoudt externe relaties gericht op 

projectinhoudelijke onderwerpen. 

 

De Onderzoeker legt functiegericht en taakgericht verantwoording af aan een de (senior) projectleider. 

 

Resultaatgebieden  

 onderzoeker 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek 90% 

Eindresultaat 2 – Onderhouden netwerk in politiek sensitieve omgeving 10% 

 

Uitwerking resultaatgebieden  

 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek 

Verrichte onderzoeken als lid van een projectteam. 

Doel: zelfstandig bijdragen aan de onderzoeksopzet, onderzoeksnotities en tekstbijdragen 

voor het eindrapport naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

▪ Draagt bij aan de formulering van het projectdoel en het gewenste resultaatniveau. 

▪ Adviseert de (senior) projectleider bij de projectopzet, betreffende structuur en formatie. 

▪ Doet voorstellen ten aanzien van de planning van de eigen werkzaamheden inzake het project 

met betrekking tot tijd, geld, capaciteit en activiteiten. 



▪ Adviseert de (senior) projectleider bij het opstellen van procedures en werkafspraken voor 

onderdelen van het project en draagt actief bij in de voorbereiding van het project. 

▪ Richt in overleg met de (senior) projectleiding op onderdelen de projectadministratie in. 

▪ Operationaliseert de methoden van onderzoek (methoden in instrumenten). 

▪ Verricht zelfstandig onderzoek naar aanleiding van toegewezen projecten door de (senior) 

projectleider. 

▪ Archiveert de informatie inzake gedane onderzoeken volgens wettelijke voorschriften en interne 

richtlijnen. 

▪ Inventariseert, verzamelt, verslaat, bewerkt, analyseert en archiveert gegevens ten behoeve van 

het project. 

▪ Stelt deelrapportages en eindrapportages van onderzoeken op. 

▪ Formuleert de conclusies van de (deel)onderzoeken en doet aanbevelingen naar aanleiding van 

onderzochte organisatieonderdelen, processen en informatieproducten. 

▪ Voert overleg met de (senior) projectleider. 

▪ Neemt deel aan teamoverleg, overleg met externen en bureaubreed onderzoeksoverleg. 

▪ Verricht werkzaamheden ter ondersteuning van de productie, distributie en presentatie van de 

eindrapporten. 

▪ Adviseert de (senior) projectleider inzake specifieke onderzoeksvraagstukken. 

▪ Levert een bijdrage aan het opstellen van het jaarlijkse onderzoeksprogramma. 

▪ Levert inhoudelijke bijdragen aan project gerelateerde presentaties en publicaties van de 

Randstedelijke Rekenkamer. 

▪ Plant en verantwoordt de aan de onderzoeksactiviteiten bestede tijd.  

Beoordelingscriteria 

▪ De mate van accuratesse bij de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden. 

▪ Het signaleren van inhoudelijke tekortkomingen in het onderzoek. 

▪ De actualiteit, tijdigheid en bruikbaarheid van de onderzoeksrapportages. 

▪ De mate van efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de toegewezen 

werkzaamheden. 

▪ De mate van een correcte bejegening van de onderzochte organisaties. 

▪ De mate van bruikbaarheid van de adviezen. 

▪ De mate waarin en wijze waarop bijdrage is geleverd. 

 

Eindresultaat 2 – Onderhouden netwerk in politiek sensitieve omgeving 

Opgebouwd en onderhouden netwerk van functionele contacten. 

Doel: op de hoogte zijn en blijven van actuele ontwikkelingen in het werk- en vakgebied en  

daarmee ontwikkeling van en waardering voor de functie van de Randstedelijke Rekenkamer te  

waarborgen. 

Kader: richtlijnen en afspraken. 

Kerntaken 

▪ Volgt de politieke, professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksterrein. 

▪ Houdt de vakliteratuur bij en bezoekt onder andere symposia, congressen en cursussen. 

▪ Onderhoudt contacten met de beroepsgroep.  

▪ Publiceert en geeft presentaties op het vakgebied. 

Beoordelingscriteria 

▪ De functionaliteit, overdraagbaarheid, actualiteit en bruikbaarheid van het netwerk. 

▪ De mate waarin het netwerk bijdraagt aan een positief imago van de Randstedelijke Rekenkamer. 

 

  



Speelruimte 

▪ Specifieke uitgangspunten voortvloeiend uit de positie en taak van de rekenkamer zijn van belang 

voor het verrichten van de werkzaamheden. 

▪ De onderzoeker neemt beslissingen over de keuze en benaderingswijze van informatiebronnen, 

de, wijze van informatievergaring, de interpretatie van ontwikkelingen en gegevens en het belang 

daarvan voor het onderwerp alsmede over de wijze van rapporteren, de inhoud van voorstellen en 

de voorbereiding van overlegsituaties. 

▪ De onderzoeker is verantwoording schuldig aan de (senior) projectleider voor wat betreft de 

volledigheid en kwaliteit van de verzamelde informatie en van daarover voorbereide rapporten en 

van de voorstellen op basis van het onderzoek en de inhoudelijke voorbereiding van 

overlegsituaties. 

 

Kennis en vaardigheden 

▪ Kennis van het werkterrein van de organisatie. 

▪ Vaardigheid in het opzetten en uitvoeren van onderzoek, het opstellen van rapportages en het 

formuleren van voorstellen. 

▪ Vaardigheid in het toetsen van beleid, regelingen en procedures en het vertalen van bevindingen 

naar conclusies en aanbevelingen. 

▪ Inzicht in maatschappelijke, beleidsmatige en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het 

onderwerp. 

 

Contacten 

▪ Met medewerkers binnen en buiten de rekenkamer over ontwikkelingen op het werkterrein in het 

kader van onderzoeksprojecten om informatie uit te wisselen. 

▪ Met medewerkers / vertegenwoordigers van andere overheidsdiensten en (particuliere) 

instellingen die werkzaam zijn op het beleidsgebied om het onderzoek toe te lichten, advies of 

informatie in te winnen c.q. te verstrekken. 

 

Functie-eisen 

Academisch werk- en denkniveau 

▪ Kennis van of ervaring met bedrijfsvoeringonderzoek of beleidsonderzoek bij de overheid en van 

overheidsfinanciën. 

▪ Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

▪ Vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie. 

 

Kerncompetenties in relatie tot resultaatgebieden  

 kerncompetenties 

Eindresultaat 1 - Uitvoering onderzoek Doelgericht handelen 

Probleemanalyse 

Zorg voor kwaliteit 

Eindresultaat 2 – Onderhouden netwerk in politiek 

sensitieve omgeving Opleiding en netwerk 

Leervermogen 

Omgevingsbewustzijn 

 

1. Doelgericht handelen 

Formuleren en uitdragen van heldere doelen en deze als leidraad nemen voor het eigen handelen. 

Indicatoren: 

▪ Onderneemt, binnen de gegeven context, acties die het mogelijk maken om gestelde doelen te  

bereiken. 

▪ Combineert verschillende en verscheidene werkzaamheden voor zichzelf en voor anderen zodanig 

dat alert kan worden ingesprongen op actuele en dringende zaken. 



▪ Heeft inzicht in de te bereiken doelen en weet ad hoc gebeurtenissen en ontwikkelingen hierop af te 

stemmen. 

 

2. Probleemanalyse 

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. 

Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van terzake doende gegevens. 

Indicatoren: 

▪ Legt (causale) verbanden tussen gegevens en trekt logische conclusies. 

▪ Stelt vragen in de diepte( een aspect), maar ook in de breedte (meerdere aspecten). 

▪ Vraagt door naar achterliggende informatie(in de diepte en in de breedte). 

▪ Onderscheidt feiten en veronderstellingen. 

 

3. Zorg voor kwaliteit 

Hoge kwaliteitsnormen hanteren voor doelstellingen, processen en resultaten, streven naar 

voortdurende verbetering. 

Indicatoren: 

▪ Bereidt zich professioneel voor, checkt op voorhand de gewenste kwaliteit en levert af conform 

▪ Vraagt actief feedback op eigen product of dienst en verbetert deze continu 

▪ Is gericht op continue verbetering, doet meer dan gevraagd om de kwaliteit te verbeteren  

▪ Koppelt signalen over ineffectiviteit of kwaliteitsverlies terug aan betrokkenen/ verantwoordelijke 

personen 

▪ Levert ongevraagd bijdragen ter verbetering van het team(-product) 

 

4. Leervermogen 

Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen. 

Indicatoren: 

▪ Houdt vakgebied bij door middel van het volgen van opleidingen, cursussen en/of het bezoek aan 

symposia en congressen. 

▪ Draagt verworven kennis actie over. 

▪ Past nieuwe kennis en ervaring toe. 

 

5. Omgevingsbewustzijn 

Laten blijken goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijk en politieke ontwikkelingen of andere 

omgevingsfactoren en de kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. 

Indicatoren: 

▪ Kent recente ontwikkelingen in het vakgebied. 

▪ Kent recente ontwikkelingen en trend in de omgeving van de organisatie en de betekenis hiervan 

voor de eigen organisatie. 

▪ Heeft inzicht in de gang van zaken binnen “gelijksoortige” organisaties of onderdelen hiervan. 

▪ Kent de belangrijkste externe doelgroepen en belanghebbenden, heeft inzicht in hun standpunten 

en ideeën en benut deze kennis voor de eigen organisatie. 

 

Opmerkingen 

Vanwege het feit een beperkt aantal algemene organieke functiebeschrijvingen wordt gehanteerd, 

geldt in bepaalde gevallen dat in de praktijk niet alle taken die onder een resultaatgebied staan 

beschreven door de op deze functiebeschrijving aangestelde medewerker zullen worden uitgevoerd. 

Jaarlijks worden tussen leidinggevende en medewerker afspraken gemaakt over de functie-invulling 

voor het betreffende jaar. Daarbij wordt gezorgd voor een qua functiezwaarte evenwichtige 

samenstelling van taken. 

  



Bijlage 4 Bepaling salarisschaal 
 
 
Artikel C.5 Bepaling salarisschaal  
  
1. Gedeputeerde staten bepalen de salarisschaal van de ambtenaar met inachtneming van de 
zwaarte van de functie.  
  
2. De zwaarte van de functie wordt vastgesteld met behulp van een systeem van methodische 
functiewaardering.  
  
3. Gedeputeerde staten stellen met inachtneming van de hierover in het SPA gemaakte afspraken 
algemeen verbindende voorschriften vast met betrekking tot het systeem van methodische 
functiewaardering en de procedure van totstandkoming van de functiewaardering, alsmede een 
conversietabel aan de hand waarvan de bij de uitkomst van de functiewaardering behorende 
salarisschaal wordt bepaald.  
  
4. Behoudens het bepaalde in het vijfde en zesde lid bepalen gedeputeerde staten de salarisschaal 
van de ambtenaar op die welke ingevolge de in het derde lid bedoelde conversietabel voor de 
functie geldt.  
  
5. Gedeputeerde staten kunnen de salarisschaal van de ambtenaar bepalen op die welke direct 
voorligt aan de salarisschaal die ingevolge de in het derde lid bedoelde conversietabel voor de 
functie geldt, indien de ambtenaar bij benoeming in de functie nog niet volledig voldoet aan het 
minimaal noodzakelijke niveau voor de functie. Na maximaal 12 maanden geldt voor de ambtenaar 
de bij de uitkomst van de functiewaardering behorende salarisschaal tenzij hij blijkens een 
beoordeling nog niet volledig voldoet aan het minimaal noodzakelijke niveau voor de functie.  
  
6. Indien de ambtenaar bij wijze van waarneming tijdelijk een andere functie vervult blijft de 
voordien voor hem geldende salarisschaal van toepassing.  
 
7. Indien de ambtenaar tijdelijk bij wijze van proef is benoemd in een andere functie blijft de 
voordien voor hem geldende salarisschaal van toepassing, tenzij anders is bepaald. 
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Bijlage 3 –  Addendum II bij het reorganisatieplan,  

 dat aan de medezeggenschap (PVT) is voorgelegd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, 19 november 2013 

  

 

 
ADDENDUM BIJ REORGANISATIE RANDSTEDELIJKE REKENKAMER  

 
PLAN VAN AANPAK & ORGANISATIE- EN FORMATIEPLAN 
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1. Inleiding 
 

In de overlegvergadering van 5 november is afgesproken dat de bestuurder-directeur een tweede 

addendum opstelt. Hierin wordt een toelichting op de probleemanalyse gegeven: op welke punten in 

de werkprocessen en de organisatie gaat het nu niet goed? Daarnaast wordt aangegeven welke 

andere oplossingsrichtingen een rol hebben gespeeld in de afweging tot het reorganisatieplan.  

 

 

2. Toelichting op probleemanalyse 
 

In de afgelopen jaren zijn op verschillende momenten min of meer formele interne evaluaties geweest. 

Hieronder wordt ingegaan op de interne evaluatie van 2010 en de recente zelfevaluatie in het kader 

van het kwaliteitshandvest. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de probleemanalyse in de externe 

evaluatie van Berenschot, in het bijzonder conclusie 7 en aanbeveling 7.2 van dit rapport. 

Ten slotte komt een minder in formele evaluaties opgetekend, maar daarom niet minder relevant 

onderwerp aan de orde, namelijk de gepercipieerde lange voorbereidingstijd van een onderzoek.  
 

Interne evaluatie (2010) 

Op 2 september 2010 is een interne evaluatie gehouden. De destijds geconstateerde knelpunten zijn 

opgepakt (zie verslag op de F-schijf). In het kader van het reorganisatieplan is van deze evaluatie het 

onderwerp ‘beleidsveld’ nog relevant. Een uitgebreid plan van aanpak hiervoor is besproken in een 

onderzoeksoverleg in het voorjaar van 2011 (zie presentatie Beleidsveld: aanpak en risicoverkenning 

d.d. 10 maart 2011). Die aanpak bleek te ambitieus en dit voorjaar is getracht een doorstart te maken 

(zie presentatie Aanpak Beleidsveld en Grote projecten d.d. 19 maart 2013). Ook deze werkwijze slaat 

echter niet aan. In de prioritering van het dagelijks werk gaan de lopende onderzoeken altijd voor. 

Daarnaast is er twijfel of zo’n grondige analyse van risico’s de juiste en actuele input levert voor 

onderzoeksuggesties.  

In het reorganisatieplan wordt ervoor gekozen om te stoppen met het structureel bijhouden van 

beleidsvelden en grote projecten. In plaats daarvan wordt ingezet op verkenningen van actuele 

relevante thema’s gedurende de periode dat het lopend onderzoek in een ‘rustige’ periode is 

(bijvoorbeeld tijdens hoor- en wederhoor en/of de behandeling). 

 

Interne zelfevaluatie (2013) 

Op 9 november 2012 heeft het MT alle toetspunten van het Kwaliteitshandvest besproken en 

geconcludeerd dat de Randstedelijke Rekenkamer al aan veel onderdelen voldoet, maar nog niet aan 

alle. Op 15 januari 2013 is de zelfevaluatie besproken met het hele team en aangegeven dat de 

volgende zaken nog worden uitgewerkt/toegevoegd: missie, integriteitsbeleid (incl. informatie-

beveiliging), opleidingsbeleid, algemene voorwaarden inhuur externen en format voor vergelijking van 

offertes, handboek werkwijze afronden en aansluiting met mappenstructuur inzichtelijk maken. 

Inmiddels zijn bijna al deze aanvullingen op enigerlei manier opgenomen in de map Kwaliteitszorg. De 

uitwerking van de missie is uitgesteld in afwachting van de resultaten van de externe evaluatie.  
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Externe evaluatie (mei 2013) 

Conclusie 7 van Berenschot luidt:  

In lijn met de vorige evaluatie stellen we vast dat de Rekenkamer door de afzonderlijke provincies 

wordt gewaardeerd, zinnige taken verricht en niet excessief veel geld kost. Aan de andere kant is de 

efficiëntie niet optimaal. De organisatie is topzwaar, de bezetting is gemiddeld genomen te laag en de 

nadruk op kwaliteit en volledigheid in de onderzoeken slaat soms door waardoor de inspanningen niet 

meer in verhouding staan tot de opbrengsten.  

Daarvan afgeleid is de volgende aanbeveling:  

7.2 Zoek naar praktische aanknopingspunten om het directe bezettingspercentage van het uitvoerend apparaat 

van de rekenkamer te verhogen. Denk daarbij aan een andere inrichting van de werkprocessen zodat de interne 

afstemming minder tijd kost en de verhouding tussen leidinggevend en uitvoerend personeel meer in balans 

wordt gebracht. Hanteer daarbij een brede blik en neem ook de externe processen mee (bijvoorbeeld de 

aanwezigheid bij overleggen en vergaderingen). 

 

De efficiency van de Randstedelijke Rekenkamer zou volgens Berenschot dus verhoogd kunnen 

worden door: 

1. Het directe bezettingspercentage van het uitvoerend apparaat te verhogen; 

2. De werkprocessen anders in te richten; 

3. De interne afstemming minder tijd te laten kosten; 

4. De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel meer in balans te brengen; 

5. Hierbij ook externe processen te betrekken, bijvoorbeeld aanwezigheid bij overleggen en 

vergaderingen. 

 

Met de bestuurders-directeuren van de Rekenkamers van Amsterdam en Rotterdam is gesproken 

over de inrichting van hun (interne) werkprocessen. In het eerste addendum d.d. 17 oktober 2013 is 

reeds aangegeven dat hieruit de volgende verbeterpunten naar voren komen voor de Randstedelijke 

Rekenkamer: 

▪ Plattere organisatie / minder hiërarchie in de aansturing; 

▪ Minder interne bureaucratie en directere lijnaansturing (door het afschaffen van het inhoudelijk MT 

en verantwoordingslijn via onderzoeker / projectleider / bestuurder-directeur); 
▪ Kwaliteitsborging vanuit de professionaliteit van het hele team (d.m.v. ‘zijlicht’ en het beter 

benutten van het onderzoeksoverleg). 

 

Ter verduidelijking: in het reorganisatieplan (zie par. 8) is aangegeven hoe de huidige verantwoorde-

lijkheidsverdeling tussen de MT-leden is geregeld. Vooral het portefeuillehouderschap naar provincies 

is inefficiënt. De interne overlegstructuur kan ook efficiënter (wie spreekt mee, over wat?). De 

aanwezigheid bij externe overleggen kan eenduidiger (verschillende rollen van MT-leden).  

Bij de externe behandeling van rapporten blijft aanwezigheid van onderzoekers van belang voor 

eventuele technisch inhoudelijke ondersteuning, maar vooral ook om zelf kennis en ervaring op te 

doen hoe onze onderzoeksrapporten in het politieke debat worden gebruikt.  

 

Voorbereidingstijd van onderzoek 

In tegenstelling tot een (commercieel) onderzoeksbureau die op basis van een duidelijke 

onderzoeksvraag werkt, heeft een Rekenkamer over het algemeen extra werkzaamheden aan het 

begin en eind van een onderzoek. Binnen de Randstedelijke Rekenkamer is echter de algemene 

indruk dat vooral de oriëntatiefase van ons onderzoek (soms te) veel tijd vergt. Het huidige 

tijdschrijfsysteem voorziet er nog niet in om een onderscheid te maken in de feitelijke onderzoeksuren 

en de tijd, die wordt besteed aan voorbereiding en afhandeling/behandeling van een onderzoek. 
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Daardoor kunnen er (nog) geen met tijdschrijfgegevens onderbouwde verklaringen worden gegeven 

voor dit verschijnsel. Als bestuurder-directeur wil ik de volgende mogelijke oorzaken noemen: 

1. Onduidelijke vraag/richting vanuit Programmaraad; 

2. Voortschrijdend inzicht tijdens de oriëntatiefase (beleid is in beweging);  

3. Wisselende betrokkenen vanuit het team (het overdagen van het estafette-stokje gaat gepaard 

met efficiencyverlies); 

4. Breed aanzetten van de oriëntatie en onvoldoende gericht op snelle afbakening van het probleem; 

5. Onvoldoende gedeeld beeld bij de MT-leden van het probleem, de focus en aanpak van 

onderzoek. 

 

Voor het eerste punt is in navolging van de externe evaluatie een standaardformulier gebruikt voor de 

uitvraag van onderzoeksuggesties en vindt in de komende periode een verdiepingsslag plaats door 

Statenleden specifiek hierover te benaderen. Ook is er al positieve ervaring met het houden van 

groepsgesprekken met Statenleden in de oriëntatiefase. 

Het tweede punt is lastig te tackelen. Ons onderzoeksobject is immers dynamisch. Wel kunnen we 

door middel van het oplossen van de laatste drie punten ervoor zorgen dat de Randstedelijke 

Rekenkamer zelf zo snel mogelijk een duidelijke afbakening kiest. In het document, dat tijdens de 

teambijeenkomst op 6 augustus is uitgereikt, is dit als volgt verwoord: “De oriëntatiefase wordt korter en 

strakker aangestuurd. Zodra besloten is om een thema daadwerkelijk te gaan onderzoeken, doen we ‘in klein 

comité’ een brainstorm over de aanpak van het onderzoek. Aan deze brainstorm neemt niet het hele beoogde 

team deel, maar wel de projectleider en een zogenoemd ‘zijlicht’. De rol van het ‘zijlicht’ is vergelijkbaar met die 

van de ‘quality agent’ van de Rekenkamer Rotterdam en is bij voorkeur degene, die de verkenning heeft gedaan. 

De brainstorm leidt tot de strekking van het onderzoek, zodat het team daarna gericht aan het werk kan. “ 

 

Samenvatting knelpunten 

Uit het bovenstaande zijn de volgende knelpunten te distilleren: 

1. Aanpak beleidsveld is inefficiënt; 

2. Het directe bezettingspercentage van het uitvoerend apparaat is te laag; 

3. De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

4. De interne afstemming moet minder tijd kosten; 

5. De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in balans worden gebracht; 

6. Snellere afbakening van onderzoeksonderwerp in de oriëntatiefase. 

 

Het eerste en laatste knelpunt zijn niet gebonden aan de organisatievorm. De beoogde oplossing voor 

deze knelpunten is hierboven reeds aangegeven. De overwegingen voor de oplossing van de overige 

knelpunten staan in de volgende paragraaf.  

 

 

3.  Overwogen andere oplossingsrichtingen 
 

Relatie doelen - knelpunten 

Met het reorganisatieplan wordt beoogd een oplossing te vinden voor de geconstateerde knelpunten.  

In de overlegvergadering van 5 november is daarnaast gewezen op de doelen, die tevens met het 

reorganisatieplan worden nagestreefd. Die zijn niet alleen probleem gerelateerd, maar vooral ook 

gericht op behoud van het goede en op verbetermogelijkheden (zie addendum d.d. 17 oktober 2013). 

In onderstaand schema zijn de beoogde doelen en knelpunten aan elkaar gerelateerd. 
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Doel Uitwerking Oplossing voor knelpunt 

Flexibeler 
Ruimte om gelijktijdig meer onderzoeken te doen van 

verschillende omvang en doorlooptijd 

▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

▪ De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in 

balans worden gebracht. 

Flexibeler 
Onderzoekscapaciteit beter inzetbaar door spreiding over meer 

teams en meer mogelijkheid tot variatie in teamgrootte.  

▪ Het directe bezettingspercentage van het uitvoerend apparaat is te laag; 

▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

▪ De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in 

balans worden gebracht. 

Behoud kwaliteit Borgen van de kwaliteit  
▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

▪ De interne afstemming moet minder tijd kosten. 

Duidelijker 
Oplossen ontstane diffuse beeld en interne inefficiëntie door 

huidige verdeling taken inhoudelijk portefeuillehouder van een 

onderzoek en provincie-portefeuillehouder 

▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

▪ De interne afstemming moet minder tijd kosten; 

▪ De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in 

balans worden gebracht. 

Duidelijker Bestuursverantwoordelijkheid helder en eenduidig belegd 

▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

▪ De interne afstemming moet minder tijd kosten; 

▪ De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in 

balans worden gebracht. 

Duidelijker Extern duidelijk aanspreekpunt (‘boegbeeld’) ▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht. 

Efficiënter 
(goedkoper) Terugdringen interne bureaucratie en kortere aansturingslijnen 

▪ Het directe bezettingspercentage van het uitvoerend apparaat is te laag; 

▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht; 

▪ De interne afstemming moet minder tijd kosten; 

▪ De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in 

balans worden gebracht. 

Efficiënter 
(goedkoper) 

Minder overhead bij de voorbereiding, uitvoering en afronding 

van onderzoek 

▪ Het directe bezettingspercentage van het uitvoerend apparaat is te laag;  

▪ De werkprocessen moeten anders worden ingericht. 

Efficiënter 
(goedkoper) 

Beperkte structurele besparing met gelijktijdig structurele 

verhoging budget externe inhuur 

▪ De interne afstemming moet minder tijd kosten; 

▪ De verhouding leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in 

balans worden gebracht. 
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Overwogen organisatiemodellen 

Voorafgaand aan de nieuwe organisatiestructuur zoals gepresenteerd in het reorganisatieplan, is een 

aantal modellen overwogen. Ten eerste is gekeken naar de oorspronkelijke stukken bij de start van de 

Randstedelijke Rekenkamer (beslisdocument oktober 2004). Toen is geconcludeerd dat een 

bestuurder-directeur-model efficiënter is dan een college-model. Een college-model is daarom niet 

verder in overweging genomen, te meer omdat dit een aanpassing van de gemeenschappelijke 

regeling vergt.  

De mogelijkheid om aan de onderkant van het functiegebouw meer medewerkers aan te stellen, zoals 

bij de Rekenkamer Rotterdam en Amsterdam het geval is, is ook niet verder in beschouwing 

genomen, omdat dit meer begeleiding door projectleiders vraagt, terwijl er in de huidige bezetting juist 

te weinig projectleiders zijn. Bovendien zou dit een (lichte) stijging van de personeelskosten 

betekenen. 

 

Uit budgettaire overwegingen wordt sinds het vertrek van een projectleider (januari 2013), deze functie 

weer vacant gehouden. Via tijdelijke inhuur is in 2013 voorzien in projectleiderscapaciteit. Bij de 

primitieve begroting 2014 is echter budgettair rekening gehouden met vervulling van deze vacante 

projectleidersfunctie. Bij gelijkblijvend totaalbudget leidt dit ertoe dat de post externe inhuur is verlaagd 

naar ca. € 50.000. Een groot deel van dit bedrag is bestemd voor lopende verplichtingen (zoals 

accountant, dienstverlening provincie Flevoland). Er resteert een te laag bedrag voor het inhuren van 

benodigde materiekennis voor onderzoek. Een belangrijke overweging bij de beoogde 

organisatievorm is daarom het creëren van financiële ruimte voor externe inhuur.  

Daarnaast is een belangrijke overweging om in het kader van flexibilisering van het onderzoeks-

programma te streven naar meer gelijktijdig lopende onderzoeken, dat vraagt om verhoging van het 

aantal fte projectleider. 

Daarom zijn twee varianten in beschouwing genomen: het laten vervallen van beide directiefuncties of 

één. Ten behoeve van dit addendum zijn beide varianten langs de meetlat van de uitgewerkte doelen 

gelegd. (groen betekent in dit opzicht ‘voldoet’, oranje ‘voldoet deels’ en rood ‘voldoet niet’). 

 

Doel Uitwerking Beide functies 

van directielid 

vervallen  

Eén functie van 

directielid vervalt 

Flexibeler 

Ruimte om gelijktijdig meer 

onderzoeken te doen van 

verschillende omvang en doorlooptijd 

  

Flexibeler 

Onderzoekscapaciteit beter inzetbaar 

door spreiding over meer teams en 

meer mogelijkheid tot variatie in 

teamgrootte.  

  

Behoud 

kwaliteit 
Borgen van de kwaliteit  

  

Duidelijker 

Oplossen ontstane diffuse beeld en 

interne inefficiëntie door huidige 

verdeling taken inhoudelijk 

portefeuillehouder van een onderzoek 

en provincie-portefeuillehouder 

  

Duidelijker 
Bestuursverantwoordelijkheid helder 

en eenduidig belegd 
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Duidelijker 
Extern duidelijk aanspreekpunt 

(‘boegbeeld’) 

  

Efficiënter 
(goedkoper) 

Terugdringen interne bureaucratie en 

kortere aansturingslijnen 

  

Efficiënter 
(goedkoper) 

Minder overhead bij de voorbereiding, 

uitvoering en afronding van onderzoek 

  

Efficiënter 
(goedkoper) 

Beperkte structurele besparing met 

gelijktijdig structurele verhoging budget 

externe inhuur 

  

 

 

In aanvulling op hetgeen besproken is in de overlegvergadering zijn in onderstaande tabel en figuur 

de oorspronkelijke formatie volgens het door PS oorspronkelijk vastgestelde financiële kader (zie 

overdrachtsdocument, april 2005), de huidige bezetting en de beoogde formatie naast elkaar gezet. 

 

functie schaal 

  
 

 

Oorspronkelijk 

financieel kader 2005 

huidige 

bezetting 

beoogde 

formatie 

bestuurder-directeur 17 1,0 1,0 1,0 

plv. bestuurder-directeur/ 
directielid 

15 0,3 2,0  

projectleider 15 0,7   

projectleider 14   1,0 

projectleider 13   2,0 

projectleider 12 3,0 
1,0 

(1,0 vacant) 
 

onderzoeker 11 4,0 5,6 6,0 

ondersteuning 7 2,5 0,9 1,0 

totaal  11,5 

10,5 

(formatief 

11,5 fte) 

11,0 
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schaal 11 onderzoeker

schaal 12 projectleider

schaal 14/13 projectleider

schaal 15 projectleider

schaal 15 plv. best-dir/directielid

schaal 17 bestuurder-directeur
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De beoogde formatie is doorgerekend door Deloitte. Zij komen tot de volgende berekening. 

 

 

Met de beoogde reorganisatie wordt een structurele besparing bereikt van ruim 10%, terwijl het aantal 

projectleiders en hun inschaling wordt verhoogd. Tevens biedt dit ruimte voor ophoging van de 

externe inhuur. 

 

 

Met andere woorden: 

De Randstedelijke Rekenkamer is qua totale omvang te klein voor een extra aansturingslaag in de 

functie van directielid. In het overdrachtsdocument was erin voorzien dat de plaatsvervangend 

bestuurder-directeur tevens (voor 0,7 fte van diens taak) projectleider was. In de huidige gegroeide 

situatie zijn er echter 2,0 fte directielid, die de projectleider(s) aansturen en enkele andere 

managementtaken verrichten.  

De variant om slechts één functie van directielid te laten vervallen behoudt het nadeel dat er een extra 

aansturingslaag blijft. Met het nieuwe organisatiemodel wordt weer aangesloten bij de uitgangspunten 

van het financieel kader van het overdrachtsdocument van 2005. 

 

Het functieniveau van de adjunct-directeur/senior projectleider is voorgelegd aan een externe 

deskundige en gewaardeerd op schaal 14 (zie bijlage 1) 

  

Huidige situatie Beoogde situatie

Schaal
Formatie

in fte

Maximum

schaal (€)
Schaal

Formatie 

in fte

Maximum 

schaal

Bestuurder - directeur 17 1 8.056,22 Bestuurder - directeur 17 1 8056,22

Directielid 15 2 6.658,74
Plaatsvervangend directeur 

- senior projectleider
14 1 6054,26

Projectleider 12 2 4.920,41 Projectleider 13 2 5343,12

Onderzoeker 11 6 4.317,19 Onderzoeker 11 6 4317,19

Management - assistent 7 1 2.627,90 Management - assistent 7 1 2627,90

Totaal (formatie * maximum schaal) 59.745,56 Totaal (formatie * maximum schaal) 53.327,76

Besparing in beoogde situatie: (59.745,56 – 53.327,76) / 59.745,56 = 10,7%
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Bijlage 1- Functiewaardering Adjunct directeur – Senior Projectleider 

Schaal 14 (VI): 45444 45544 54 44 

 
De adj directeur - senior projectleider geeft leiding aan onderzoeksteams, levert management-informatie 
en participeert in complexe onderzoeksprojecten. De complexiteit van de onderzoeksprojecten blijkt uit 
de politiek-bestuurlijk gevoeligheid, betrokken actoren, (vernieuwende) onderzoeksmethode en/of te 
verwachten impact van de resultaten. De onderzoeken worden door variabele teams qua omvang en 
samenstelling en door overwegend academische disciplines uitgevoerd. Deelname aan circa 2-3 
onderzoeksprojecten per jaar. De adj directeur - senior projectleider onderhoudt externe relaties met 
name gericht op projectinhoudelijke onderwerpen. 
De adj directeur - senior projectleider vervangt bij (langdurige) afwezigheid de directeur in diens taken op 
het gebied van bedrijfsvoering. 
 

De werkzaamheden worden verricht in een organisatorische context met een omvangrijke en complexe 
onderzoeksprojecten. Het betreft het onderzoeksprojecten met een strategische impact waarin gebruik 
moet worden gemaakt van (ver)nieuwe(nde) methode en technieken. De omvang en aard alsmede de 
impact varieert. Het betreft strategische onderzoeks programma's met zeer grote breedte, diepgang en 
complexiteit, ze worden gekenmerkt door complexe bestuurlijke verhoudingen De werkzaamheden 
hebben een middellange termijn effect. Er is brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het 
vakgebied benodigd, waarbij inzicht in sociale, financieel-economische, technische, juridische of politiek-
bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein is vereist (WO werk- en 
denkniveau). In de externe contacten worden resultaten gepresenteerd, onderbouwd en worden vanuit 
onderzoeksresultaten (wellicht in minder sterke mate)standpunten en beleid richtinggevend beïnvloed 
naar externe (politieke)/ambtelijke bestuurders.  

De functie wordt gekoppeld aan de Schaal 14 (Ve) (kenmerkscores 45444 45544 44) 

 
Toelichting op de bepalende scores: 45444 45544 44 
Kenmerk 2 (Doel van de werkzaamheden), de 4 – score betekent het realiseren van de taakstelling van een 
beleidseenheid dan wel verrichten van beleid ontwikkelende werkzaamheden. De 5 – score is van 
toepassing bij het richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling van strategische doelen en / of het 
managen van de uitvoering van dergelijke doelen. Er is sprake van het beïnvloeden van strategische 
beleidsdoelen als bedoeld in de redactie van de score 5 vanuit de resultaten van uitgevoerd onderzoek. De 
plaats in het interne organiseerproces van de kamer rechtvaardigt de score ook. De functionaris levert 
bijdragen aan de koers van de kamer in al haar facetten, maar met name op het gebied van de kwaliteit 
van het onderzoek. De corebusiness van de rekenkamer. Het Fuwaprovsysteem laat geen 5 – scores toe op 
andere kenmerken als geen 5 wordt gescoord op kenmerk 2.  
 
Kenmerk 7: (Complexiteit van beslissingen), bij de 4 – score: er is sprake van een besluitvormingsproces 
en niet meer van losstaande complexe inhoudelijke beslissingen (3 – score). 
De 5 – score spreekt van een besluitvormingsproces dat is gericht op strategische beleidsdoelstellingen 
zowel vaststellen als uitvoeren. Er is sprake van nadrukkelijke betrokkenheid bij het vaststellen en 
realiseren van strategisch beleid van de organisatie. Gezien de plaats en positie van de functie is duidelijk 
dat sprake is van beslissingen die een keten vormen en niet van losstaande inhoudelijke complexe 
beslissingen. Maar ook in de aard en omvang alsmede de complexiteit van de uit de voeren 
onderzoeksprojecten komt dit element naar voren. Zeker als ook gekeken wordt naar de impact van 
resultaten, wijze van presentatie, draagvlak verkrijgen als ook de wijze waarop adviezen 
geïmplementeerd kunnen worden (meedenken, hoewel dit buiten de directe scope van de functie valt). 
Kenmerk 8: Effecten van beslissingen. 4 – score: het effect is in beperkte mate voorspelbaar. Bij het effect 
gaat het in dit verband niet zo zeer om bijvoorbeeld de opzet van het onderzoek, gebruik van 
onderzoekstechnieken enzovoort als wel om het effect van de onderzoeksresultaten. Hiervoor geldt, 
gezien het karakter van het onderzoek waarbij de functionaris wordt betrokken, de 5 – score: het effect is 
pas op lange termijn in te schatten. Het werk van de rekenkamer en daarmee van de onderhavige functie 
kan als politiek gevoelig worden beschouwd en heeft te maken met verschillende maatschappelijke 
opvattingen en een directe impact op de kwaliteit van het primair proces van de organisaties waarin 
onderzoeken plaatsvinden. 
 
  



Bijlage 4 –  Nadere informatie over de externe relaties, 

 die aan de medezeggenschap (PVT) is voorgelegd  
 

 

 

 

Benodigde capaciteit voor onderhouden externe relaties door bestuurder-directeur 

 

In het kader van algemeen overleg met provincies  wordt overleg gevoerd met de volgende gremia en 

functionarissen: programmaraad, presidium of seniorenconvent, griffie, CdK, college, provincie-secretaris, 

directie en/of MT, contactpersonen.  

 
In het kader van de uitvoering van onderzoek wordt tijd besteed aan bestuurlijk interview, commissie-
behandeling en PS-behandeling 
 
In het kader van het relatiebeheer naar PS wordt structureel een ‘open spreekuur’ gehouden en overleg 
gevoerd met de fracties (40 in totaal). 
 
In het kader van overleg met derden wordt overlegd met de rekenkamers van de G4, de provinciale 
rekenkamers en in NVRR-verband 
 
 
 
 

Tijdbesteding in kader van: 
Huidig 

(in aantal uur) 
Beoogd extra 
(in aantal uur) 

Totaal 
(in aantal uur) 

Algemeen overleg met provincies 20 40 60 

Onderzoek 30 120 150 

Relatiebeheer PS Ad hoc 60 60 

Overleg derden 50 nihil 50 

totaal 100 220 320 

 



Bijlage 5 –  Nadere informatie over piofah-uren, 

 die aan de medezeggenschap (PVT) is voorgelegd  
 

 

 

Piofah-uren bestuurder-directeur en directieleden 

 

Sinds 1 januari 2012 wordt in de tijdschrijfformulieren onderscheid gemaakt in de categorie ‘piofah’ 

(Personeel, ICT, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting). Op basis van de 

tijdschrijfgegevens t/m november 2013 is de volgende informatie beschikbaar. 

 

 

 

Piofah-taken 
2012 

(in uren) 

2012 

(in perc.) 

2013 

(in uren) 

2013 

(in perc.) 

gem. 

(in uren) 

gem. 

(in perc.) 

Bestuurder-directeur 197 18% 97 12% 147 16% 

Directielid portefeuille financiën 580 53% 517 64% 548.5 58% 

Directielid portefeuille P&O 313 29% 188 23% 250.5 26% 

totaal 1.090 100% 802 100% 946 100% 

  



Bijlage 6 –  Nadere informatie over de achterliggende urenberekening van het extern overleg, 

 die aan de medezeggenschap (PVT) is voorgelegd  

in het kader van algemeen overleg 
 

    
  

soort gremium 
aantal 
gremia 

frequentie 
per jaar 

duur 
overleg 

totale 
tijdsduur 
per jaar 

 

Waarvan 
nu al onder 
noemer 
algemeen 

Waarvan 
extra / 
nieuw 

 

programmaraad 1 2 3 6 
 

6 
 presidium of seniorenconvent 4 1 1 4 

  
4 

griffie 4 1 2 8 
 

4 4 

CdK's 1 2 1 2 
  

2 

college 4 1 1 4 
 

1 3 

provincie-secretaris 4 1 1 4 
 

2 2 

directie en/of MT 4 1 1 4 
 

2 2 

controllers-overleg 1 2 2 4 
 

4 
 contactpersonen 4 4 1 16 

  
16 

   
subtotaal 52 

 
19 33 

 
 
 
 
 

       

        In het kader van onderzoek (uitgaande van vier onderzoeken per jaar) 
 

   

soort overleg 
aantal 
overleggen 

frequentie 
per jaar 

duur 
overleg 

totale 
tijdsduur 
per jaar 

 

Waarvan 
nu al onder 
noemer 
algemeen 

Waarvan 
extra 

/nieuw 
 

bestuurlijk interview 4 4 1 16 
 

4 12 

commissie-behandeling 4 4 4 64 
 

16 48 

PS-behandeling 4 4 4 64 
 

8 56 

   
subtotaal 144 

 
28 116 

         
 
 

       In het kader van relatiebeheer naar PS 
      

soort overleg 
aantal 
overleggen 

frequentie 
per jaar 

duur 
overleg 

totale 
tijdsduur 
per jaar 

 

Waarvan 
nu al onder 
noemer 
algemeen 

Waarvan 
extra / 
nieuw 

 

"open spreekuur" 4 2 2 16 
 

2 14 
met afzonderlijke 
fractie(voorzitter)s 40 1 1 40 

 
3 37 

   
subtotaal 56 

 
5 51 

         
 
 
 
 

       andere rekenkamers 
       

soort overleg 
aantal 
overleggen 

frequentie 
per jaar 

duur 
overleg 

totale 
tijdsduur 
per jaar 

 

Waarvan 
nu al onder 
noemer 
algemeen 

Waarvan 
extra / 
nieuw 

 

G4+1 1 3 2 6 
 

6 
 P5 1 2 2 4 

 
4 

 NVRR-bestuur 1 10 2 20 
 

20 
 NVRR-congrescie 1 8 2 16 

 
16 

 
   

subtotaal 46 
 

46 
 

        

        

   
TOTAAL 298 

 
98 200 



14 februari 2014 

Onderwerp: Advies Plan van aanpak voor de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer 

 

Geachte mevrouw Hoenderdos, beste Ans, 

Op 8 oktober 2013 ontvingen wij je advies-aanvraag op het ‘Reorganisatie Randstedelijke 5 
Rekenkamer – Plan van aanpak & Organisatie- en Formatieplan’, inclusief notities over de geraamde 
kosten van de reorganisatie. Op 17 oktober en 19 november zijn hier twee addenda aan toegevoegd. 
Na meerdere informele bijeenkomsten met alle medewerkers en twee overlegvergaderingen met jou 
heeft de PVT voldoende informatie om het voorgenomen besluit te kunnen beoordelen en een 
advies uit te brengen. 10 

Algemeen 
Door de medewerkers wordt herkend dat er problemen leven en knelpunten op te lossen zijn. De 
interne organisatie is dan ook gemotiveerd om tot een slagvaardigere rekenkamer te komen. Extern 
is door twee provincies geuit dat een bezuiniging op de provinciale bijdrage wenselijk is. Ongeacht 
welke oplossingen of aanpassingen hiervoor nodig zijn, staat voor alle medewerkers voorop dat de 15 
kwaliteit van onze onderzoeken en overige producten op minimaal het huidige niveau geborgd dient 
te worden. 

Negatief advies 
De PVT adviseert negatief op de eerder genoemde adviesaanvraag en dit wordt breed gedragen door 
de organisatie. De reden voor dit negatieve advies is gelegen in de zware taakbelasting en het 20 
beleggen van alle verantwoordelijkheden bij één persoon. Het reorganisatieplan bevat daarnaast te 
weinig en onvoldoende uitgewerkte alternatieven, zodat niet te beoordelen is of de beoogde 
oplossing de beste is. In de bijlage worden de argumenten nader toegelicht.  
 
Wij zijn ons terdege bewust van de noodzaak om interne knelpunten op te lossen en zien in dat 25 
consensus tussen de vier deelnemende provincies over de financiële bijdrage bereikt moet worden. 
We vragen je dan ook met klem om de gekozen oplossing te heroverwegen, dan wel aan te passen 
en de genoemde argumenten ter harte te nemen. Voor zover mogelijk zijn de medewerkers van de 
rekenkamer graag bereid hieraan een actieve bijdrage te leveren. 
 30 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De PVT 
  35 



Bijlage: Beoordeling ‘Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer – Plan van aanpak & 
Organisatie- en Formatieplan’, inclusief addenda 

 

Taken en verantwoordelijkheden worden teveel bij één persoon, de bestuurder-directeur, belegd en 
de taakbelasting is hierbij te zwaar. 40 
  
De beoogde organisatiestructuur houdt een stevige herschikking van taken in. De uitvoering én 
eindverantwoordelijkheid van alle managementtaken op het gebied van externe communicatie, 
bedrijfsvoering, koersbepaling en beleidsvorming zijn in het beoogde model bij de bestuurder-
directeur belegd. Ook indien dergelijke taken worden uitbesteed, ligt zowel de controle hierop, als de 45 
eindverantwoordelijkheid ervan bij de bestuurder-directeur. Voor een bestuurder-directeur is het 
noodzakelijk om voldoende interne kritische massa te organiseren. In de eerste plaats is het voor de 
interne organisatie van belang dat er aan de bedrijfsvoering, koersbepaling en beleidsvorming een 
gedegen afweging ten grondslag ligt. In de tweede plaats geldt het belang van de kritische massa ook 
voor de communicatie over de onderzoeksrapporten en het onderhouden van de politiek-50 
bestuurlijke relaties. Tot slot geldt het voor de totstandkoming van onderzoeksrapporten, waarin een 
afgewogen, neutraal en goed onderbouwd oordeel moet worden gegeven. De beoogde 
taakverdeling, wordt dan ook zeer kwetsbaar en onwenselijk geacht.  
 
Vervanging van de bestuurder-directeur bij afwezigheid of gelijktijdige verplichtingen in verschillende 55 
provincies, is in de beoogde organisatiestructuur niet formeel geregeld. De praktijk heeft uitgewezen 
dat deze situatie zich regelmatig voordoet, mede gelet op de overlappende vergaderdagen van de 
verschillende provincies. Het beoogde functieprofiel voor de adjunct directeur voorziet alleen in 
vervanging bij langdurige afwezigheid van de bestuurder-directeur.  
 60 
Het in het reorganisatieplan voorgestelde takenpakket voor de bestuurder-directeur is onrealistisch 
omvangrijk. De PVT heeft dit oordeel mede gebaseerd op de inrichting en taakverdeling van het 
management bij vergelijkbare rekenkamers, waar deze taken over meerdere personen zijn verdeeld. 
Zoals reeds in een overlegvergadering door de PVT is aangegeven, is dit een breed gedragen zorg van 
de hele organisatie. De bestuurder-directeur heeft dit slechts voor kennisgeving aangenomen. Het 65 
voorgestelde model betekent een risico voor de kwaliteit van ons onderzoek en de kwaliteit van onze 
bedrijfsvoering.  
 
Het reorganisatieplan bevat te weinig en onvoldoende uitgewerkte alternatieven, zodat niet te 
beoordelen is of de beoogde oplossing de beste is.  70 
 
De medewerkers herkennen de zes knelpunten uit het addendum van 19 november 2013 en 
waarderen de inzet van de bestuurder-directeur om voor deze knelpunten een oplossing te zoeken. 
Tegelijkertijd constateert de organisatie, net als Berenschot in zijn evaluatie van de rekenkamer, dat 
de kwaliteit van ons werk goed is. Voorop staat dat de kwaliteit van ons werk behouden dient te 75 
blijven. 
 
Reorganisatie is een ingrijpend en kostbaar middel om problemen op te lossen en doelen te 
realiseren. Een belangrijke aanleiding voor deze reorganisatie is het tegemoetkomen aan de wens 



van provincies om te bezuinigen op de provinciale bijdrage. Voordat deze bezuiniging geëffectueerd 80 
wordt, dient eerst rekening gehouden te worden met frictiekosten. In het reorganisatieplan is 
opgenomen dat verwachte frictiekosten van de reorganisatie € 470.000 bedragen. Dit is circa een 
derde van de begroting van de rekenkamer. De terugverdientijd van de lasten van de reorganisatie 
bedraagt zes jaar.  
 85 
Het reorganisatieplan overtuigt niet dat de beoogde organisatiestructuur de beste manier is om de 
knelpunten op te lossen. Het oplossen van de zes knelpunten uit het addendum hangt niet zonder 
meer samen met de gekozen organisatiestructuur. Zoals in het plan ook is aangegeven staan twee 
van de zes knelpunten los van de gekozen organisatiestructuur, namelijk ‘aanpak beleidsveld’ en 
‘snellere afbakening onderzoeksonderwerp in de oriëntatiefase.’ Wij constateren dat het knelpunt 90 
‘de werkprocessen moeten anders worden ingericht’ eveneens niet direct samenhangt met de 
gekozen organisatiestructuur. Voor het verbeteren van de drie andere knelpunten zal de beoogde 
organisatiestructuur wel tot een verbetering leiden, namelijk ‘het verhogen van het 
bezettingspercentage’, ‘het verminderen van de interne afstemming’ en ‘de verhouding 
leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in balans worden gebracht’. Echter, ook andere 95 
oplossingen zijn denkbaar om deze knelpunten aan te pakken.1  Aangezien er daarnaast andere 
methoden zijn om bezuinigingen te realiseren2, betreurt de PVT dat nauwelijks is gezocht naar 
praktische aanknopingspunten3 en alternatieven voor het oplossen van de benoemde knelpunten. 
 
In het reorganisatieplan is naast de beoogde oplossing slechts één alternatieve oplossing uitgewerkt. 100 
Dit alternatief is voor wat betreft het nastreven van een aantal doelen vergeleken met de beoogde 
oplossing. In de afweging is niet het verschil in het oplossen van de knelpunten meegenomen en zijn 
niet de kosten en opbrengsten van beide oplossingen meegenomen. De PVT constateert dan ook dat 
door het ontbreken van een goede afweging tussen beide oplossingsrichtingen, niet te beoordelen is 
of de beoogde oplossing de beste van de twee is.  105 
 
In de beoogde organisatiestructuur zal circa 10,7% bespaard wordt op de formatiekosten t.o.v. de 
huidige situatie, wat neerkomt op een bezuiniging van circa € 135.000 op de salarissen en sociale 
lasten. Hiervan is circa € 78.000 als bezuiniging van 5% bestemd voor de provincies. Het resterende 
deel van circa € 57.000 komt ten goede aan de verhoging van de project inhuur. In het 110 
reorganisatieplan is niet doorgerekend wat de meerkosten voor de inhuur zijn als gevolg van het 
uitbesteden van de bedrijfsvoering.4 De geambieerde verhoging van de project inhuur zal door het 
uitbesteden van de bedrijfsvoering voor een deel teniet worden gedaan. Dit is niet inzichtelijk 
gemaakt in het reorganisatieplan. 
 115 
 
  

                                                           
1 Daarbij willen we opmerken dat op 6 augustus een zeer belangrijk knelpunt naar voren kwam, namelijk dat de 
rekenkamer te weinig extern gericht is op de provincies. Dit punt komt nauwelijks terug in de analyse. 
2 Bijvoorbeeld het zoeken van financiële ruimte in de huisvesting, de bestemmingsreserve, het benutten van de 
vacatureruimte, drukkosten en/of het bieden van individueel maatwerk voor een langere termijn oplossing. 
3 Zoals aanbevolen in het evaluatierapport van Berenschot. 
4 Hierbij merken we op dat het koppelen van het uitbesteden van de financiën aan het wel/niet in dienst zijn 
van het huidige directielid financiën niet correct is. 



Vervolgtraject 
 
Draagvlak is noodzakelijk om ingrijpende veranderingen zoals de voorgestelde reorganisatie 120 
succesvol te maken. De PVT heeft in de overlegvergadering van 7 december 2013 laten weten dat 
een meerderheid van de medewerkers zich zeer veel zorgen maakt over de belasting en de 
kwetsbaarheid van de bestuurder-directeur in het voorgestelde model. Ook extern is het draagvlak 
vooralsnog niet onverdeeld groot. Twee van de vier provincies hebben aangegeven bezuinigingen 
wenselijk te vinden. In de Programmaraad hebben de andere provincies aangegeven dat men veel 125 
rekenkamer voor weinig geld krijgt en de noodzaak van bezuinigingen en reorganisatie niet ziet.  
 
De PVT benadrukt dat in verband met het externe draagvlak voor het voorgenomen besluit en de 
benodigde dekking van de daarbij horende lasten, het essentieel is dat de vier provincies eerst met 
het plan instemmen voordat de bestuurder-directeur het definitieve besluit neemt.  130 
 
Vanaf 6 augustus zijn er diverse stappen gezet in de richting van de beoogde reorganisatie waarmee 
vooruit werd gelopen op de voorgenomen reorganisatie. Inmiddels zijn hierover intern goede 
afspraken gemaakt. De PVT vertrouwt erop dat deze lijn wordt voortgezet in de komende periode. 
 135 
De PVT hecht aan een onafhankelijke beoordeling van de inpassingscommissie. De rekenkamer heeft 
voor wat betreft de bedrijfsvoering een bijzondere verhouding met P&O Flevoland en vanuit de 
oordelende onderzoeken en de bedrijfsvoering eveneens een bijzondere verhouding met de 
provinciesecretaris van de provincie Flevoland. Wij verzoeken daarom om als formeel werkgever de 
Commissaris van de Koning in plaats van de provinciesecretaris van Flevoland en in de plaats van een 140 
vertegenwoordiger van P&O-Flevoland een P&O-vertegenwoordiger van één van de andere drie 
provincies in de inpassingscommissie te laten deelnemen.   
 
Ten slotte willen wij opmerken dat het reorganisatieplan het raamwerk van de beoogde 
organisatiestructuur bevat. Eventuele realisatie ervan, vraagt nog aanvullende proces- en 145 
werkafspraken om alle knelpunten daadwerkelijk op te lossen.  
 
 



Bijlage 8 - Reactie bestuurder-directeur op advies PVT 
 

regel Advies PVT Reactie bestuurder-directeur 

15 Door de medewerkers wordt herkend dat er problemen leven en knelpunten op te lossen zijn. De interne 

organisatie is dan ook gemotiveerd om tot een slagvaardigere rekenkamer te komen. Extern is door 

twee provincies geuit dat een bezuiniging op de provinciale bijdrage wenselijk is. Ongeacht welke 

oplossingen of aanpassingen hiervoor nodig zijn, staat voor alle medewerkers voorop dat de van onze 

onderzoeken en overige producten op minimaal het huidige niveau geborgd dient te worden. 

Het uitgangspunt is en blijft de goede kwaliteit van de producten en prestaties van de Rekenkamer. Het toekomstplan is 

gericht op het leveren van nog betere waar voor minder geld. Het streven is meer flexibiliteit te kunnen bieden door 

de beoogde uitbreiding van het aantal projectleiders. Door in de toekomst drie (in plaats van de huidige twee) 

onderzoeksteams te creëren kan het onderzoeksprogramma flexibeler worden uitgevoerd en worden de provincies 

beter bediend. 

20 Negatief advies  

De PVT adviseert negatief op de eerder genoemde adviesaanvraag en dit wordt breed gedragen door 

de organisatie. De reden voor dit negatieve advies is gelegen in de zware taakbelasting en het beleggen 

van alle verantwoordelijkheden bij één persoon. Het reorganisatieplan bevat daarnaast te weinig en 

onvoldoende uitgewerkte alternatieven, zodat niet te beoordelen is of de beoogde oplossing de beste is. 

Het bestuurder-directeur model impliceert dat de verantwoordelijkheden bij één persoon zijn belegd. Daarom is het 

van belang om goede check and balances te hebben. Er is een opdracht aan een externe deskundige in 

voorbereiding om het governancemodel uit te werken, onderdeel daarvan is het inrichten van een klankbordgroep 

die periodiek een „functioneringsgesprek‟ voert met de bestuurder-directeur. 

Er zal een externe plaatsvervangend bestuurder worden benoemd. 

De dagelijkse aansturing (bevoegdheden) van de bedrijfsvoering is belegd bij de adjunct-directeur/senior 

projectleider en de beide andere projectleiders. De portefeuilles Financiën, ICT en P&O worden onder hen verdeeld. 

Ten slotte wordt een deel van de bereikte besparing ingezet voor een nieuwe formatieplaats van 0,6 fte Office-

manager voor uitvoering van bedrijfsvoeringstaken. 

Ten behoeve van het plan is de organisatie en praktijk van vergelijkbare rekenkamers betrokken. In bijlage 9 is 

aangegeven welke inrichting en elementen in de toekomstige situatie gelijk zijn aan die bij andere rekenkamers. 

25 Wij zijn ons terdege bewust van de noodzaak om interne knelpunten op te lossen en zien in dat 

consensus tussen de vier deelnemende provincies over de financiële bijdrage bereikt moet worden. We 

vragen je dan ook met klem om de gekozen oplossing te heroverwegen, dan wel aan te passen en de 

genoemde argumenten ter harte te nemen. Voor zover mogelijk zijn de medewerkers van de 

rekenkamer graag bereid hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Het advies van de PVT is zeer ter harte genomen en het plan is aangepast. 

40 Taken en verantwoordelijkheden worden teveel bij één persoon, de bestuurder-directeur, belegd en de 

taakbelasting is hierbij te zwaar. 

De taakbelasting van de bestuurder-directeur is in de nieuwe situatie nagenoeg vergelijkbaar met die van de 

bestuurder-directeur van de Rekenkamer Amsterdam (zie bijlage 9). De geraamde inzet voor het onderhouden van 

externe relaties is toegelicht in bijlagen 4 en 6. 

45 De beoogde organisatiestructuur houdt een stevige herschikking van taken in. De uitvoering én 

eindverantwoordelijkheid van alle managementtaken op het gebied van externe communicatie, 

bedrijfsvoering, koersbepaling en beleidsvorming zijn in het beoogde model bij de bestuurder-directeur 

belegd. Ook indien dergelijke taken worden uitbesteed, ligt zowel de controle hierop, als de 

eindverantwoordelijkheid ervan bij de bestuurder-directeur. Voor een bestuurder-directeur is het 

noodzakelijk om voldoende interne kritische massa te organiseren. In de eerste plaats is het voor de 

interne organisatie van belang dat er aan de bedrijfsvoering, koersbepaling en beleidsvorming een 

gedegen afweging ten grondslag ligt. 

De eerste twee zinnen zijn ter harte genomen in het aangepaste plan , zoals hiervoor aangegeven. 

 

In de interne kritische massa wordt verder als volgt voorzien: 

De interne controle op de financiën is in de huidige situatie belegd bij de bestuurder-directeur en de 

plaatsvervangend bestuurder (= momenteel een van de directieleden). Daaraan verandert niets in de nieuwe 

structuur; wel in de personele invulling, omdat er een externe plaatsvervangend bestuurder komt. 

De inhoudelijke controle op de kwaliteit van het onderzoek is in de huidige situatie belegd bij de bestuurder-

directeur en beide directieleden. Deze wordt in de nieuwe situatie verbreed door versterking van de intercollegiale 

toetsing in het onderzoeksoverleg en het invoeren van een soort Quality Assurance-systeem, waarmee de 

Rekenkamer Rotterdam goede ervaring heeft. Bij de Randstedelijke Rekenkamer wordt dit een „zijlicht‟ genoemd. 

 

Ten slotte heeft de bestuurder-directeur in navolging van de bestuurder-directeur van de Rekenkamer Rotterdam 

zelf al het initiatief genomen tot het instellen van een extern klankbord voor individuele feed back. Dit klankbord 

bestaat uit: 

- Mevr. Laila Driessen (burgemeester van Leiderdorp en voormalig Statenlid en gedeputeerde van Noord-

Holland) 

- dhr. Peter Castenmiller (voorzitter van Rekenkamer Zeeland, lid van de Kiesraad en senior-consultant bij PBLQ/ 

ZENC, Adviesbureau voor innovaties in het publiek domein) 

- dhr. Gerrit Hagelstein (griffier van de gemeente Ede, universitair hoofddocent aan het dept Bestuurs- en 

organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, voorzitter van de Rekenkamercommissies Lingewaard en 

bestuurslid van de NVRR). 



 

  

50 In de tweede plaats geldt het belang van de kritische massa ook voor de communicatie over de 

onderzoeksrapporten en het onderhouden van de politiek-bestuurlijke relaties. Tot slot geldt het voor de 

totstandkoming van onderzoeksrapporten, waarin een afgewogen, neutraal en goed onderbouwd 

oordeel moet worden gegeven. De beoogde taakverdeling, wordt dan ook zeer kwetsbaar en 

onwenselijk geacht. 

Zie hiervoor voor wat betreft de beoogde aanpassing van de taakverdeling én het organiseren van kritische interne 

en externe massa. 

Aanvullend op Addendum 2 heeft de PVT de onderliggende gedetailleerde berekening ontvangen van de feitelijke 

en geraamde tijdsbesteding van de bestuurder-directeur in resp. de huidige en toekomstige situatie (zie bijlage 6). 

Dit is een tijdsinzet, die past in het functieprofiel van de bestuurder-directeur. 

55 Vervanging van de bestuurder-directeur bij afwezigheid of gelijktijdige verplichtingen in verschillende 

provincies, is in de beoogde organisatiestructuur niet formeel geregeld. De praktijk heeft uitgewezen dat 

deze situatie zich regelmatig voordoet, mede gelet op de overlappende vergaderdagen van de 

verschillende provincies. Het beoogde functieprofiel voor de adjunct directeur voorziet alleen in 

vervanging bij langdurige afwezigheid van de bestuurder-directeur. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn belegd bij de bestuurder-(directeur), die zich zal laten vervangen door de 

nieuw te benoemen externe plaatsvervangende bestuurder.  

De bedrijfsvoeringverantwoordelijkheden zijn belegd bij de (bestuurder-)directeur, die zich laat vervangen door de 

adjunct-directeur/senior projectleider. De interne en externe control (accountant) verandert niet. 

De dagelijkse aansturing van het onderzoek is belegd bij de projectleider(s), die worden aangestuurd door de 

bestuurder-directeur.  

De bestuurder-directeur voert voortaan de bestuurlijke interviews en is aanwezig bij de behandeling van 

onderzoeksopzetten en –rapporten in de provincies. De drie projectleiders hebben hierbij een zeer belangrijke rol 

vanwege hun inhoudelijke kennis van het onderzoeksonderwerp. Zo is dit ook georganiseerd bij de Rekenkamers 

van Rotterdam en Amsterdam; de bestuurder-directeuren van deze Rekenkamers laten zich voor deze activiteiten 

niet bestuurlijk vervangen.  

De contacturen voor de bestuurlijke interviews worden geraamd op 16 uur per jaar. Dat kan agendatechnisch 

waarschijnlijk altijd worden opgelost.  

Voor de commissie- en PS-behandelingen is dat 144 uur per jaar. De vergaderdagen van Flevoland en Zuid-

Holland zijn op woensdag, die van Noord-Holland en Utrecht op maandag. De vergaderingen zijn in alle provincies 

zowel ‟s middags als ‟s avonds. Het komt niet vaak voor dat vergaderingen, waarin een Rekenkamerproduct 

behandeld wordt, in verschillende provincies op hetzelfde moment plaatsvinden. In voorkomende gevallen is in het 

verleden een passende oplossing gevonden, bijvoorbeeld door na afstemming met de griffie en de 

commissievoorzitter van de provincies met de grootste onderlinge reisafstand (Flevoland en Zuid-Holland) een 

onderwerp in de ene provincie aan het begin en in de andere provincie aan het eind van de vergadering te 

agenderen. 

65 Het in het reorganisatieplan voorgestelde takenpakket voor de bestuurder-directeur is onrealistisch 

omvangrijk. De PVT heeft dit oordeel mede gebaseerd op de inrichting en taakverdeling van het 

management bij vergelijkbare rekenkamers, waar deze taken over meerdere personen zijn verdeeld. 

Zoals reeds in een overlegvergadering door de PVT is aangegeven, is dit een breed gedragen zorg van 

de hele organisatie. De bestuurder-directeur heeft dit slechts voor kennisgeving aangenomen. Het 

voorgestelde model betekent een risico voor de kwaliteit van ons onderzoek en de kwaliteit van onze 

bedrijfsvoering. 

In bijlage 2 (Addendum I d.d. 17 oktober 2013) is het functieprofiel van de bestuurder-directeur opgenomen en een 

overzicht gegeven van de huidige en beoogde veranderingen in het plan, zoals dat aan de PVT voor advies is 

voorgelegd. Inmiddels is het plan aangepast. De dagelijkse aansturing van de bedrijfsvoering wordt verdeeld over 

de drie projectleiders. De nieuwe 0,6 fte Office-manager verricht de uitvoerende taken.  

De belasting van de bestuurder-directeur is vergelijkbaar met die van de Rekenkamer van Amsterdam (zie bijlage 9) 

en passend bij het schaalniveau. 

70 Het reorganisatieplan bevat te weinig en onvoldoende uitgewerkte alternatieven, zodat niet te 

beoordelen is of de beoogde oplossing de beste is. 

In bijlage 3 (Addendum II d.d. 19 november 2013) is aangegeven welke organisatiemodellen zijn overwogen en  

zijn twee varianten nader in beschouwing genomen: het laten vervallen van beide directiefuncties of één. Beide 

varianten zijn vervolgens langs de meetlat van de uitgewerkte doelen gelegd. 

Om de gevraagde inzichtelijkheid in alternatieven nog eens extra te vergroten is in bijlage 9 inzichtelijk gemaakt in 

welk opzicht de nieuwe inrichting en organisatie van de Randstedelijke Rekenkamer vergelijkbaar is met de 

Rekenkamers van Amsterdam en Rotterdam. 

75 De medewerkers herkennen de zes knelpunten uit het addendum van 19 november 2013 en waarderen 

de inzet van de bestuurder-directeur om voor deze knelpunten een oplossing te zoeken. Tegelijkertijd 

constateert de organisatie, net als Berenschot in zijn evaluatie van de rekenkamer, dat de kwaliteit van 

ons werk goed is. Voorop staat dat de kwaliteit van ons werk behouden dient te blijven. 

Dit punt wordt onderschreven en geborgd door het versterken van intercollegiale toetsing en het invoeren van een 

Quality-Assurance-systematiek (“zijlicht”). 



  

80 Reorganisatie is een ingrijpend en kostbaar middel om problemen op te lossen en doelen te realiseren. 

Een belangrijke aanleiding voor deze reorganisatie is het tegemoetkomen aan de wens  

van provincies om te bezuinigen op de provinciale bijdrage. Voordat deze bezuiniging geëffectueerd 

wordt, dient eerst rekening gehouden te worden met frictiekosten. In het reorganisatieplan is opgenomen 

dat verwachte frictiekosten van de reorganisatie € 470.000 bedragen. Dit is circa een derde van de 

begroting van de rekenkamer. De terugverdientijd van de lasten van de reorganisatie bedraagt zes jaar. 

Tot het genoemde bedrag behoren ook kosten, die te maken hebben met het reorganisatieproces, die al in 2013 

zijn genomen, zoals inhuur externe ondersteuning en training van de PVT-leden. Overigens vielen deze kosten voor 

het proces lager uit dan geraamd.  

De geraamde frictiekosten zijn € 430.000 en de terugverdientijd van het aangepaste plan bedraagt vier jaar.  

85 Het reorganisatieplan overtuigt niet dat de beoogde organisatiestructuur de beste manier is om de 

knelpunten op te lossen. Het oplossen van de zes knelpunten uit het addendum hangt niet zonder meer 

samen met de gekozen organisatiestructuur. Zoals in het plan ook is aangegeven staan twee van de zes 

knelpunten los van de gekozen organisatiestructuur, namelijk „aanpak beleidsveld‟ en „snellere 

afbakening onderzoeksonderwerp in de oriëntatiefase.‟ Wij constateren dat het knelpunt „de 

werkprocessen moeten anders worden ingericht‟ eveneens niet direct samenhangt met de gekozen 

organisatiestructuur. Voor het verbeteren van de drie andere knelpunten zal de beoogde 

organisatiestructuur wel tot een verbetering leiden, namelijk „het verhogen van het 

bezettingspercentage‟, „het verminderen van de interne afstemming‟ en „de verhouding leidinggevend en 

uitvoerend personeel moet meer in balans worden gebracht‟. 

De PVT onderkent dat de beoogde organisatiestructuur tot verbetering leidt op drie van de zes de knelpunten: te 

weten „het verhogen van het bezettingspercentage‟, „het verminderen van de interne afstemming‟ en „de verhouding 

leidinggevend en uitvoerend personeel moet meer in balans worden gebracht‟. 

Voor de andere drie knelpunten zijn en worden maatregelen getroffen, die los staan van het organisatiemodel.  

90 Echter, ook andere oplossingen zijn denkbaar om deze knelpunten aan te pakken. Aangezien er 

daarnaast andere methoden zijn om bezuinigingen te realiseren, betreurt de PVT dat nauwelijks is 

gezocht naar praktische aanknopingspunten en alternatieven voor het oplossen van de benoemde 

knelpunten. 

In het aangepaste plan wordt uitgegaan van een forse besparing op de huisvesting. In de begroting 2014 maken de 

personeelskosten 83% uit en de huisvestingskosten 10%. Andere (grote) posten voor bezuinigen zijn er niet. 

100 In het reorganisatieplan is naast de beoogde oplossing slechts één alternatieve oplossing uitgewerkt. Dit 

alternatief is voor wat betreft het nastreven van een aantal doelen vergeleken met de beoogde 

oplossing. In de afweging is niet het verschil in het oplossen van de knelpunten meegenomen en zijn 

niet de kosten en opbrengsten van beide oplossingen meegenomen. De PVT constateert dan ook dat 

door het ontbreken van een goede afweging tussen beide oplossingsrichtingen, niet te beoordelen is of 

de beoogde oplossing de beste van de twee is. 

In bijlage 3 (Addendum II, d.d. 19 november) is als alternatieve oplossing de variant betrokken dat één van de 

huidige functies van directielid vervalt. In dit Addendum wordt als slotopmerking aangegeven dat de Randstedelijke 

Rekenkamer qua totale omvang te klein is voor een extra aansturingslaag in de functie van directielid. In het 

overdrachtsdocument was erin voorzien dat de plaatsvervangend bestuurder-directeur tevens (voor 0,7 fte van 

diens taak) projectleider was. In de huidige gegroeide situatie zijn er echter 2,0 fte directielid, die de projectleider(s) 

aansturen en enkele andere managementtaken verrichten.  

De variant om slechts één functie van directielid te laten vervallen behoudt het nadeel dat er een extra 

aansturingslaag blijft. Met het nieuwe organisatiemodel wordt weer aangesloten bij de uitgangspunten van het 

financieel kader van het overdrachtsdocument van 2005. 

105 In de beoogde organisatiestructuur zal circa 10,7% bespaard wordt op de formatiekosten t.o.v. de 

huidige situatie, wat neerkomt op een bezuiniging van circa € 135.000 op de salarissen en sociale 

lasten. Hiervan is circa € 78.000 als bezuiniging van 5% bestemd voor de provincies. Het resterende 

deel van circa € 57.000 komt ten goede aan de verhoging van de project inhuur. In het reorganisatieplan 

is niet doorgerekend wat de meerkosten voor de inhuur zijn als gevolg van het uitbesteden van de 

bedrijfsvoering. De geambieerde verhoging van de project inhuur zal door het uitbesteden van de 

bedrijfsvoering voor een deel teniet worden gedaan. Dit is niet inzichtelijk gemaakt in het 

reorganisatieplan. 

In het aan de PVT voor advies voorgelegde plan wordt uitgegaan van het beter benutten van de personele 

ondersteuning van de provincie Flevoland, waarvoor de dienstverlening al in rekening wordt gebracht. De 

aansluiting op Raetonline/youforce brengt geen aanvullende kosten met zich mee. 

Het aangepaste plan, waarbij voorzien wordt in extra ondersteuning van 0,6 fte office-manager, betekent een extra 

investering van structureel € 34.200/jaar. Dit wordt gedekt door een beoogde forse besparing op de huisvesting, die 

in het plan, zoals het aan de PVT is voorgelegd, voor een lager bedrag was meegenomen.  

120 Draagvlak is noodzakelijk om ingrijpende veranderingen zoals de voorgestelde reorganisatie succesvol 

te maken. De PVT heeft in de overlegvergadering van 7 december 2013 laten weten dat een 

meerderheid van de medewerkers zich zeer veel zorgen maakt over de belasting en de kwetsbaarheid 

van de bestuurder-directeur in het voorgestelde model. Ook extern is het draagvlak vooralsnog niet 

onverdeeld groot. 

De aanpassingen van het plan hebben tot doel de interne zorg over de belasting en kwetsbaarheid weg te nemen. 

 

125 Twee van de vier provincies hebben aangegeven bezuinigingen wenselijk te vinden. In de 

Programmaraad hebben de andere provincies aangegeven dat men veel rekenkamer voor weinig geld 

krijgt en de noodzaak van bezuinigingen en reorganisatie niet ziet. 

Het voorgenomen reorganisatieplan is gericht op het leveren van nog betere waar voor minder geld. 

Tot heden (februari 2014) hadden PS van de vier provincies nog geen kennis van het aan de PVT voor advies 

voorgelegde plan en de beoogde aanpassingen. 



 

 

130 De PVT benadrukt dat in verband met het externe draagvlak voor het voorgenomen besluit en de 

benodigde dekking van de daarbij horende lasten, het essentieel is dat de vier provincies eerst met het 

plan instemmen voordat de bestuurder-directeur het definitieve besluit neemt. 

De griffies van de vier provincies bereiden een gelijkluidend behandelvoorstel voor. De bestuurder-directeur neemt 

nog geen besluit.  

135 Vanaf 6 augustus zijn er diverse stappen gezet in de richting van de beoogde reorganisatie waarmee 

vooruit werd gelopen op de voorgenomen reorganisatie. Inmiddels zijn hierover intern goede afspraken 

gemaakt. De PVT vertrouwt erop dat deze lijn wordt voortgezet in de komende periode. 

De intern gemaakte afspraken worden gecontinueerd totdat er een formeel andere situatie is.  

140 De PVT hecht aan een onafhankelijke beoordeling van de inpassingscommissie. De rekenkamer heeft 

voor wat betreft de bedrijfsvoering een bijzondere verhouding met P&O Flevoland en vanuit de 

oordelende onderzoeken en de bedrijfsvoering eveneens een bijzondere verhouding met de 

provinciesecretaris van de provincie Flevoland. Wij verzoeken daarom om als formeel werkgever de 

Commissaris van de Koning in plaats van de provinciesecretaris van Flevoland en in de plaats van een 

vertegenwoordiger van P&O-Flevoland een P&O-vertegenwoordiger van één van de andere drie 

provincies in de inpassingscommissie te laten deelnemen. 

Over de beoogde samenstelling van de inpassingscommissie is reeds overeenstemming met de provincie 

Flevoland. Het is niet aan de bestuurder-directeur om daarin eigenstandig verandering te brengen.  

 

145 Ten slotte willen wij opmerken dat het reorganisatieplan het raamwerk van de beoogde organisatie-

structuur bevat. Eventuele realisatie ervan, vraagt nog aanvullende proces- en werkafspraken om alle 

knelpunten daadwerkelijk op te lossen. 

Dit punt wordt onderschreven. Aanvullende proces- en werkafspraken zullen nodig zijn, minstens op het gebied van 

het aanpassen van het interne Handboek Werkwijze Randstedelijke Rekenkamer. De medewerkers worden daarbij 

nauw betrokken. 



Bijlage 9 – Vergelijking van het nieuwe model met de Rekenkamers van Rotterdam en Amsterdam (de arcering geeft overeenkomsten aan)  

 

 

 Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Amsterdam Randstedelijke Rekenkamer 

Aantal “klanten” 
(gemeenten/provincies) 

3 3 tot maximaal 9 in het geval van onderzoek voor alle stadsdelen  4 

Model Bestuurder/directeur Bestuurder/directeur Bestuurder/directeur 

Organogram  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In algemene zin wordt platter gewerkt dan dit schema suggereert.De inhoudelijke voortgang 
van onderzoeksprojecten (werkoverleg) bespreekt de b/d altijd met het hele onderzoeksteam 
en niet apart met de projectleider. In die zin zijn het niet echt drie lagen.  

 

Functies 
(totale formatie)  

Bestuurder-directeur (b/d)           
Teamleider*/plv directeur  
Teamleider                             
Senior onderzoeker**        
Onderzoeker                         
Junior onderzoeker              
Ondersteuning                     
Totaal  14 fte 
* Teamleider is projectleider en voert 
managementtaken uit. 
** Senior onderzoekers worden ook ingezet als 
projectleider. 

Bestuurder-directeur   (b/d)           
Projectleider*                   
Senior onderzoeker**   
(junior) Onderzoeker  
Bureaumanager              
Secretaresse                 
Totaal ca. 18 fte 
*Projectleider is projectleider en voert managementtaken uit. 
** Senior onderzoekers worden ook ingezet als projectleider. 

Bestuurder-directeur     (b/d)                    
Projectleider/adj. directeur*     
Projectleider*                             
Onderzoeker**                         
Office-manager 
Management-assistent                          
Totaal 11,2 fte 
* Projectleiders doen dagelijkse aansturing 
bedrijfsvoering 
** Onderzoekers kunnen worden ingezet als 
projectleider van een eenvoudig onderzoek. 

Kwaliteitsborging Tekstuele Quality Agent: bureaumanager 
Inhoudelijke QA: oz-er of projectleider 

Tegenlezer is b/d. Evt. snelle schouw door oz-er of projectleider Zijlicht: onderzoeker 

Aansturing 1) b/d -> teamleider -> oz-ers (QA=oz-er) 
2) b/d -> senior oz -> oz-ers (QA=t-leider) 

1) b/d -> projectleider ->oz-ers 
2) b/d -> senior oz -> oz-ers 
Projectleiders doen ook veel uitvoerende onderzoek (documenten lezen, mee naar 
interviews, teksten schrijven). Het verschil tussen projectleiders en senioronderzoekers is dat 
projectleiders in het MT zitten en nooit als onderzoeker aan een project meewerken. 

1) b/d -> projectleider ->oz-ers 
 

Verdeling 
bedrijfsvoeringstaken 

- Financiën 
- HRM 
- Archivering 
- Facilitaire zaken 
- ICT 

Teamleider beleidsoz: HRM & archivering 
Teamleider bedrijfsvoeringsoz: facilitaire zaken, 
ICT en P&C 
B/d: financiën 

Projectleider 1: Financiën 
Projectleider 2:  HRM 
Projectleider 3:  ICT 
De bureaumanager heeft een belangrijke uitvoerende taak. Deze regelt veel zaken rond 
financiën en ICT in overleg met de gemeente. De projectleiders financiën en ICT in het MT zijn 
eigenlijk klankbord voor de bureaumanager. Bij de jaarrekening en begroting is de project-
leider financiën wel intensief betrokken. Bij personeelszaken ligt het iets anders. Daar doet de 
bureaumanager niets aan en gebeuren de administratieve zaken door de betrokken 
projectleider samen met gemeentelijke personeelsfunctionaris. Alle beoordelingsgesprekken 
doet de b/d zelf samen met de projectleider. Input voor de beoordelingsgesprekken komt uit 
evaluatiegesprekken (functioneringsgesprekken) die de projectleider van een 
onderzoeksproject (dat kan dus ook een senioronderzoeker zijn) aan het eind van een project 
met alle medewerkers aan een project houdt. Het team evalueert ook de projectleider. De 
b/d gebruikt het MT als klankbord voor lopende bedrijfsvoeringzaken (en de 
onderzoeksplanning). Het hele team wordt gebruikt om procedures up-to-date te houden. 
Ieder teamlid is verantwoordelijk voor een onderdeel van het handboek; wijzigingen 
gebeuren wel altijd in overleg met de b/d. 

b/d: eindverantwoordelijk voor alle piofah-taken 
 
dagelijkse  aansturing door projectleiders  
- adj.directeur/Projectleider 1: Financiën 
- Projectleider 2:  HRM 
- Projectleider 3:  ICT 

 
uitvoering door:  
Managementassistent (facturen, archivering ) 
Officemanager (financiën, HRM, FM en ICT) 

Bestuurder-directeur  

Teamleider  
Bedrijfsvoerings-
onderzoek 

(Senior) Onderzoekers 

Teamleider  
Beleids-
onderzoek 

 

Bureau-
manager & 
directie-
assistent & 
bureau-
medewer-
ker 

Bestuurder-directeur  

(Senior/junior) Onderzoekers 

Project-
leider 
Financien 

 

Bureau-
manager 
& 
secreta-
resse 

Project-
leider 
HRM 

Project-
leider 
ICT 

Bestuurder-directeur  

Onderzoekers 

Adj.dir./ 
Project-
leider 

 

Office-
manager  
& 
Manage
ment-
assistent 

Project-
leider 

Project-
leider 



 

 Rekenkamer Rotterdam Rekenkamer Amsterdam Randstedelijke Rekenkamer 

Bedrijfsvoering 
uitbesteed? 

Financiën via kostenplaats van gemeente. P&O-
adviseur van gemeenten ingehuurd, wekelijks 
contact mee. ICT eerst van gemeente 
afgenomen, maar nu in eigen handen: kosten 
gemeente waren te hoog. 

Financiële en personeelsadministratie bij gemeente, elk kwartaal overleg projectleider-
bestuursdienst. RA stelt zelf jaarrekening en begroting op o.b.v. financiële informatie van 
gemeente. Financiën zelf doen, zou doelmatiger zijn, aldus projectleider Financiën. ICT-
faciliteiten van gemeente. Voor een klein deel van de ICT is er overigens ook externe 
ondersteuning van buiten de gemeente. 

Salarisadministratie en P&O-ondersteuning bij 
Flevoland 

Tijdsbesteding directeur PM 33% extern  
33% bedrijfsvoering 
33% onderzoeken 
 

40% algemeen management en externe relaties 
30% bedrijfsvoering 
30% onderzoeken 

Tijdsbesteding 
teamleiders/projectleiders 

20% management 
55 % meewerkend voorman onderzoek 
25% werkoverleggen, opleiding etc. 

10% aan bedrijfsvoeringstaken 10% bedrijfsvoeringstaken 

Werkoverleg -Management-overleg met b/d en teamleiders 
over bedrijfsvoering, en planning 1x per twee 
weken 
-Teamoverleg over onderzoeken en 
terugkoppeling managementoverleg 
- Overleg b/d en team over onderzoeken. 

- MT-overleg met b/d en projectleiders eens per 2/3 weken, over svz onderzoeken en 
bedrijfsvoering. 
- teamoverleg met b/d over onderzoeken ad hoc 
De b/d is niet bij alle teambesprekingen aanwezig. De dagelijkse leiding ligt bij de 
projectleider. Daarnaast heeft de b/d ook wel eens informele bilaterale gesprekken met de 
projectleider over een project. Dat heeft hij ook met de verschillende onderzoekers. 

-staf-overleg met b/d en projectleiders  over 
bedrijfsvoering en planning 1x per twee weken 
-Teamoverleg over onderzoeken en terugkoppeling  
- Overleg b/d en team over onderzoeken 

Portefeuilleverdeling B/d:                  Rotterdam 
Teamleider 1: Barendrecht 
Teamleider 2: Lansingerland 

Projectleider 1: Centrale stad 
Projectleider 2:  Stadsdelen 
Projectleider 3:  Zaanstad 
De portefeuilleverdeling tussen de projectleiders qua klant (Centrale stad, stadsdelen en 
Zaanstad), betekent niet dat projectleiders geen andere projecten leiden. Ze zijn echter 
verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van een bepaalde klant en in die zin 
coördineren ze ook het werk van de accounthouders (elke medewerker houdt de 
ontwikkelingen op een specifiek beleidsterrein en/of stadsdeel) in de gaten.  

B/d: alle vier provincies 

Presentaties raad/PS  b/d met projectleider (teamleider of senior-
onderzoeker) als achtervang 

b/d met projectleider (projectleider of senior-onderzoeker) als achtervang. b/d met projectleider  (projectleider of onderzoeker) als 
achtervang. 
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