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Huidige situatie 

- Een veranderende overheid  
 

  Regievoerende, agenderende 
en  participerende overheid 
  Rotterdam, stad in beweging   
   voor resultaat op straat 
  Financiële opgave: meer met   
   minder (-20 %) 
 

Veranderende omgeving en effect 
op onze organisatie: 

 
  Concern Rotterdam 
  Clustervorming 
  Centraliseren +  
   standaardiseren van de              
   bedrijfsvoering  

 
 

 



Inleiding: Wat vraagt de toekomst? 

 Een betaalbare en wendbare overheid die inspeelt op de 

behoeften van de stad 

 Waarbij we uitgaan van de kracht van de stad en de 

Rotterdammers 

 Die niet zorgt voor maar zorgt dat 

 En relaties met stad en stakeholders versterkt: alleen 

samen kunnen we de stad maken 

 

 Kortom: een andere overheid 

3 
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Opgave 

 slanker, flexibeler en 

wendbaarder, 

 structureel goedkoper & 

efficiënter, 

 hoog gekwalificeerde overheid, 

 goede en aantrekkelijke 

werkgever. 
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Ambitie 

 Een organisatie die minder vast zit aan zijn vaste kosten en die externe 

factoren en conjuncturele ontwikkelingen beter kan opvangen,  

 Een overheidsorganisatie die minder zelf doet en beter in staat is om 

maatschappelijke opgaven samen met partners en de stad in te vullen,  

 Een wendbare organisatie die steeds klaar staat om mee te bewegen met 

veranderingen in de samenleving en daarin scherpe keuzes maakt tussen zelf 

uitvoeren en samenwerken.  



Voortgang concernontwikkeling 

Wat en hoe -20% Concern 010 

Van: ‘zorgen voor’ 
Naar: ‘zorgen dat’ 

Wendbaar 
 

Missie/visie organisatie 
Minder taken: 

bestuursopdrachten 

Nu: lerende 
organisatie en 

afronden 
bestuursopdrachten 

Organisatiekosten: 
ICT 

Huisvesting 
Inhuur 

Personeel 

 
-193 mln: 15% efficiency  

en vraaguitval + 
5% bestuursopdrachten 

Nu: businesscase 
krimp 

5 clusters 
1 RSO 
1 BSD 

Centrale  
bedrijfsvoering 

Nu:  
Plaatsing medewerkers 
Realiseren besparingen 
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Rotterdam: Samenwerken in nieuwe rolverdeling 

 
Aanpak: 
 Van buiten naar binnen denken en doen, teneinde stad beter te 

bedienen 
 Werken conform de principes van HNW010. 
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Dienstverleningsmodel HR 

Cluster 

 
 
 
Personeels-
en  
Salaris- 
Admini-
stratie  
en admini-
stratief 
beheer 
 
 

 
 

Serviceorganisatie 
HR 

Cluster-
teams HR 
advies 
 
Flexpool 
HR  
 

Service-
desk 
 
 
 
 
 

 

Demand- 
management 

 

Gedeconcentreerd 
 

  Geconcentreerd 

Expertisecentra 
 
 
Werving &  
Selectie (CMc); 
Arbo, Verzuim & 
Re-integratie; 
Leren & 
ontwikkelen; 
Arbeids-
voorwaarden 

Bedrijfs-
voering 
(incl.  
Secreta- 
riaat & 
projecten) 
&  HR  
Control 

 



Goed werkgeverschap 

 Balans in krimp naar loonschalen 

 Aandacht voor kwaliteit organisatie 

 Organisatie heeft behoefte aan duidelijkheid 

 Samen met vakbonden en medezeggenschap 

 Op weg naar een nieuw sociaal  statuut 

9 



Rotterdam; stad & organisatie in beweging 

10 

Nieuwe Binnenweg 

Gouden Blikopener 
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Krimp 

 Versnelde krimp is noodzakelijk, 

 

  Focus mobiliteitsopgave verschuift tijdelijk van interne doorstroom naar uitstroom, 

  Zo klein mogelijke vaste kern met een flexibele schil, 

 

 Optimaliseren strategische personeelsplanning, 

 

 Employability, 

 Samenwerking (regionale) overheden  



Even terug in de tijd… 

 

Collegewerk- 
Programma 

(2010) 

Motie 31 
(nov 2011) 

Collegebrief 
motie 31 

(april 2012) 
 

Begroting 2013 
Business case 

Concern- 
ontwikkeling 



Tempo van de krimp (1) 

Bezetting in fte's 

12.902 12.990

12.293

11.050

10.450

11.650

10.000

12.000

14.000

eind 2009 eind 2010 eind 2011 eind 2012 eind 2013 eind 2014



Tempo van de krimp (2) 

Krimp in fte's 

609

1.250

1.850

2.450

-88

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

eind 2010 eind 2011 eind 2012 eind 2013 eind 2014



SSC Werkconferentie 07-11-2012 15 

Concernbreed mobiliteitcentrum: NU 

   Centrale werving, voorselectie en 

jobhunting, 

  Begeleiding hpk-ers van werk naar 

werk, zowel intern als naar extern 

  samenwerking met overheden en 

werkgevers regio Rotterdam (conferentie) 

  Expertisecentrum mobiliteit 

employability 

 Businesscase Krimp 

 Inschakeling outplacementbureaus 

 Nieuw sociaal statuut  
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Dienstverleningsmodel HR 

Cluster 

 
 
 
Personeels-
en  
Salaris- 
Admini-
stratie  
en admini-
stratief 
beheer 
 
 

 
 

Serviceorganisatie 
HR 

Cluster-
teams HR 
advies 
 
Flexpool 
HR  
 

Service-
desk 
 
 
 
 
 

 

Demand- 
management 

 

Gedeconcentreerd 
 

  Geconcentreerd 

Expertisecentra 
 
 
Werving &  
Selectie (CMc); 
Arbo, Verzuim & 
Re-integratie; 
Leren & 
ontwikkelen; 
Arbeids-
voorwaarden 

Bedrijfs-
voering 
(incl.  
Secreta- 
riaat & 
projecten) 
&  HR  
Control 
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Regie op eigen loopbaan met netwerk van CMc 

HPK voert regie over eigen loopbaan

Kandidaat

CMc

Clusters

20 gemeenten

16 overige 
organisaties
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Omvang 

 

 2450 voltijdsbanen minder eind 2015 

 Ruim 1200 fte inmiddels uitgestroomd, 

 Verwachte instroom 287 (vervangingsvraag 2013/2014)  
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Omvang 

 

 2450 voltijdsbanen minder eind 2015 

 Ruim 1200 fte inmiddels uitgestroomd, 

 Verwachte instroom 287 (vervangingsvraag 2013/2014)  
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Organisatie opgave vs.  opgave professional  

Organisatie: 
  Instroom 

 Doorstroom 

 Uitstroom 

 Strategisch Personeelsbeleid: Personeelsagenda  

 Pro actief: Voorafgaand aan formele HKP-status 

 Pro actief: Opleiding, ‘meester –gezel’, stage 

 

Professional: 
 Regie eigen loopbaan 
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Een kleine greep uit de beschikbare arrangementen: 

Hpk moeilijk / niet bemiddelbaar zonder  

eindigheid arbeidscontract: 

 - voorrang op interne vacatures 

   - deeltijdpensioen 60+  

   - deeltijdwerken  

Hpk goed bemiddelbaar en hpk  

met eindigheid arbeidscontract: 

 - intensieve begeleiding naar werk buiten de 

gemeente i.s.m. Outplacementbureaus 

   - verantwoord ondernemen (vertrekpremies bij 

starten ZZP-ZPP- of eigen onderneming) 
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Visie op de toekomst   

 Regisseer je eigen loopbaan  

  Prikkel: uit dagelijkse werkomgeving 

  Prikkel: mobiliteitscontract < 1 maand   

  Prikkel: Snellere match (procedure&tool) 

  Trajectregisseur = intercedent (aanbieder netwerk) 

  Versnelling opgave met steun van buiten 

 

  Inzet flexibele schil/proeftuin/ondernemerschap 

  Verbinding kennis binnen concern (W&I “werk loont”) 

  Doelgroepbenadering  
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Doelgroepgerichte benadering 

doelgroepgerichte benadering:

MO RSOBSDDVSOSBW&I

CMC
Intern focus

Externe focus

Huidige bestand herplaatsingskandidaten 
+ vrijwillige mobiliteit

Outplacement
Bureaus

Herplaatsingskandidaten 
a.g.v. reorganisatie 2013

Onbemiddelbare 
herplaatsings-

kandidaten

Overige
 (o.a. WW)
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Hoe verloopt een HPK traject? 

Procesbeschrijving trajectbegeleiding

HPK-status

Afsluiten 
Mobiliteitscontract

Trajectbegeleiding 
Outplacement

bureau

Traject 
Mobiliteitscentrum

Bemiddelbaar door 
Outplacementbureau?

Traject succesvol 
afgerond?

Uitstroom externe arbeidsmarkt:
- binnen 6 maanden

- binnen 12 maanden
- binnen 18 maanden

Van werk naar ontslag 
(WW)

Traject succesvol 
afgerond?

Uitstroom van werk naar werk 
(interne en externe arbeidsmarkt of 
gebruik arrangementen BC-krimp) 

ja

ja

nee

neeneeja
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En hoe nu verder?   

We zijn er nog niet…: 

•  ‘Van wie’ is mobiliteit? Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de manager? En 
welke rol en verantwoordelijkheid heeft de medewerker hierin?  

•   Waar past mobiliteit in de organisatie?  

•   Hoe van reactief naar proactief? 

•   Wat betekent (persoonlijk) leiderschap in vrijwillige en welke in verplichte mobiliteit? 

•   Van werk naar werk buiten de organisatie? Welk werk, in de huidige economie? 
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Feedback? 


