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2.4 Programma Frictie- en transitiekosten
Er zijn frictie- en transitiekosten ontstaan door de reorganisatie #kracht15 en het opstellen van de
Inhoudelijke Agenda 2016 en de daarmee verband houdende herprofilering van de organisatie en de
hosting van bedrijfsvoeringstaken. Hierbij gaat het onder meer om:

• Salarissen van boventallig personeel en tijdelijke inhuur minus eventuele detacheringsopbrengsten;
• Mobiliteitspremies, (om)scholings- en begeleidingskosten;
• Kosten voor verhuizen, aanpassen en migratie van IT-infrastructuur en versnelde afschrijving.

In 2015 besloot het Algemeen Bestuur hiervoor een apart programma in te stellen voor “het nieuwe
werken”.

2.4.1 Frictie en Transitiekosten

Wat hebben we bereikt?

Huisvesting
In 2016 vond de verhuizing van Holland Rijnland plaats van twee verdiepingen naar één aan het
Schuttersveld. Er is een open en flexibele werkomgeving gecreëerd op een beduidend kleiner
vloeroppervlak dan voorheen:

• Er zijn vijftig flexibele werkplekken gecreëerd in een open en aantrekkelijke omgeving;
• Er zijn drie vergaderkamers, twee spreekkamers en een lunchruimte gebouwd en zitjes

geïnstalleerd voor informeel overleg en telefonische contacten;
• Elke medewerker beschikt over een laptop en een mobiele telefoon zodat hij of zij zowel op kantoor,

op locatie of thuis kan werken;
• De telefooncentrale is gevirtualiseerd zodat elke medewerker direct bereikbaar is onafhankelijk van

de locatie;
• De huursom is met €184.000 per jaar verlaagd.

Voor de medewerkers van Holland Rijnland betekent deze verandering dat zij op kantoor, thuis en
op locatie kunnen beschikken over dezelfde faciliteiten en daardoor dichter bij onze relaties kunnen
werken en beter bereikbaar zijn. Binnen Holland Rijnland vinden medewerkers elkaar makkelijker en
vindt een hogere mate van informatie uitwisseling plaats.

Bedrijfsvoeringstaken
Op de documentaire informatievoorziening zijn medio 2016 alle bedrijfsvoeringstaken overgebracht
naar Servicepunt71 en zijn de bedrijfsvoeringsgegevens overgezet naar de systemen van
Servicepunt71.

Met deze operatie zou een bezuiniging gerealiseerd moeten worden. De overgang vond echter
veel later plaats dan waarmee in de begroting is gerekend. Dat leidde ertoe dat de medewerkers
bedrijfsvoering pas in oktober en november overgingen naar Servicepunt71 maar ook dat de inhuur op
de reeds vacante posities in de bedrijfsvoering langer plaatsvond.

Van de tien medewerkers in de bedrijfsvoering die als gevolg van de hosting zouden overgaan naar
het servicepunt vonden er drie vóór de overgang een andere werkkring. Omdat de taken op het
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gebied van documentaire informatievoorziening niet over zijn gegaan naar Servicepunt71 (men
biedt deze dienstverlening niet aan) blijven deze twee medewerkers in dienst bij Holland Rijnland.
Van de resterende vijf medewerkers zijn er drie succesvol geplaatst bij Servicepunt71. Voor twee
medewerkers is dat door het ontbreken van passende functies (nog) niet gelukt.

Boventallig personeel
Doelstelling was dat het aantal personeelsleden dat door de reorganisatie boventallig is geworden zo
snel mogelijk afneemt, met toepassing van de CAR/UWO en het Sociaal Plan. In oktober 2015 - de
start van de nieuwe organisatie - ging dat om tien medewerkers.

Per 31 december 2016 zijn vijf medewerkers geplaatst (één meer dan geraamd) en zijn de andere
vijf medewerkers geheel of voor een gedeelte van het jaar of een gedeelte van hun tijd gedetacheerd
bij gemeenten.Het aantal boventallige medewerkers is in 2016 gedaald van vijf naar vier. Voor twee
andere medewerkers is het vooruitzicht dat ook voor hen het dienstverband in het eerste kwartaal
van 2017 beëindigd kan worden door een vervroegde pensionering en door de omzetting van een
detachering in een vast dienstverband. De totale verwachte maximale kosten voor boventalligheid tot
het jaar 2022 dalen van €3.6 miljoen vanaf begin 2016 (schatting oktober 2015), naar maximaal €1,6
miljoen.

Naast de boventalligen als gevolg van kracht#15 kent Holland Rijnland nog twee boventalligen uit een
eerdere aanpassing binnen de organisatie (vermeld onder het kopje vervangend dienstverband). Een
van deze medewerkers heeft in 2016 een andere baan gevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Huisvesting
De verbouwing, inrichting en implementatie van de nieuwe werkomgeving op de eerste verdieping en
de verhuizing vonden plaats in een periode van twee maanden.

Bedrijfsvoeringstaken
Er was een intensief traject met Servicepunt71 om te komen tot een passende
dienstverleningsovereenkomst (DVO) en onderliggende Service Level Agreement (SLA). Technisch
gezien gaat het hier om een aanbesteding en is de DVO afgesloten met de gemeente Leiden.

Op het terrein van ICT, Financiën, HRM, Facilitaire zaken, Inkoop en Juridische zaken zijn afspraken
gemaakt over de door Holland Rijnland af te nemen dienstverlening. De werkzaamheden zijn
overgenomen en de medewerkers zijn opgeleid om te werken met de nieuwe ICT-werkplek en de
nieuwe systemen op het gebied van financiën, urenregistratie en HRM.

Personeel
Boventallige medewerkers zijn intensief begeleid bij het vinden van ander werk. Hiertoe is in 2016
eerst een mobiliteitscoördinator ingezet en is dit later door de Secretaris-directeur overgenomen. De
regiogemeenten spanden zich in om boventallige medewerkers te plaatsen op een vaste plek of als
detachering.

Met de regiogemeenten is afgesproken dat ook zij zich hiervoor inzetten. De gemeente die een
boventallige medewerker een (duurzaam) dienstverband aanbiedt, wordt daarvoor naar rato beloond
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bij de verdeling van de salariskosten van de boventalligheid. Het jaarsalaris van die betreffende
medewerker wordt afgetrokken van de bijdrage naar rato van de frictiekosten wat salarislast
betreft. Dit tot een totaal van nul euro aan frictiekosten voor een gemeente. De frictiekosten van de
boventalligheid (salarislasten boventalligheid) worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten.

De peildatum waarmee wordt gerekend, is 1 oktober 2015. De startdatum van de nieuwe organisatie
Holland Rijnland en het moment van het daadwerkelijk ontstaan van de boventalligheid. Daarbij
opgemerkt dat het hier gaat om passend werk, dat wil zeggen dat er hooguit een schaalverschil
mag zijn van twee schalen (conform sociaal plan Holland Rijnland). Het eventueel financieel
verschil wordt aangevuld vanuit de reserve frictie- en transitiekosten. Dit geldt ook voor alle andere
verplichtingen voortvloeiend uit het Sociaal Plan Holland Rijnland. Het DB kan verder besluiten om
met de betreffende gemeenten aanvullende afspraken te maken.

Wat heeft dat gekost?

Programma Frictie Begroting
2016

Begroting
2016 na
wijziging

Jaarrekening
2016

Verschil
jaarrekening
- begroting
na wijziging

Directe kosten 113.392 941.143 1.021.157 -80.014

Kosten werkorganisatie 465.850 309.564 370.950 -61.386

Lasten 579.242 1.250.707 1.392.107 -141.400

Bijdrage Gemeenten -465.850 -465.850 -465.850 0

Baten -465.850 -465.850 -465.850 0

Saldo baten en lasten 113.392 784.857 926.257 -141.400

Onttrekkingen uit reserves -113.392 -777.967 -777.967 0

Saldo reserveringen -113.392 -777.967 -777.967 0

Resultaat 0 6.890 148.290 -141.400

De reden voor een overschrijding op de directe kosten wordt verklaard door de hogere kosten voor
de transitie naar de dienstverlening van Servicepunt71. Er is €300.000 begroot. Inclusief BTW (niet
meegenomen in de raming bij de Turap) kwam de factuur uit op €380.736.

De kosten werkorganisatie hebben betrekking op de werknemers die door de reorganisatie #Kracht15
boventallig zijn geraakt. De kosten zijn ca. €60.000 hoger uitgekomen dan tijdens de Turap zijn
geraamd. Op dat moment waren de mobilitiettspremies voor twee medewerkers nog niet verwerkt.

Mede door de inzet van deze premies zijn er van de tien boventallige medewerkers begin 2016


