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1.  
In het kader van het project “Ten Boer kiest nieuwe weg in bestuurlijke toekomst”  heeft de 
projectgroep aan de werkgroep Personeel en Arbeidsvoorwaarden de opdracht gegeven 
advies uit te brengen over een globale formatieplanning, een concept sociaal statuut/plan 
en de belangrijkste aandachtspunten voor wat betreft het personeel bij het 
invoeringstraject. 
 
Het doel van de werkgroep Personeel en Arbeidsvoorwaarden is te achterhalen welke 
complicaties en consequenties er zijn bij overheveling van medewerkers naar de 
toekomstige situatie van maximale uitbesteding van taken aan de gemeente Groningen en 
deze te verwerken in het advies aan de projectgroep. 
 
De werkgroep heeft verschillende keren overleg gevoerd over de diverse aspecten van 
het advies. Tussendoor is in kleine groepjes gewerkt aan de verdere uitwerking van de 
opdracht. Onder meer is een geanonimiseerd overzicht van de huidige personele situatie 
in Ten Boer opgesteld. Vervolgens is gewerkt aan een overzicht van de overeenkomsten 
en verschillen in de CAO’s en secundaire arbeidsvoorwaarden van beide gemeenten. 
Deze informatie is bediscussieerd in het overleg en vervolgens verwerkt in hoofdstuk 3.  
Daarna is aan de hand van de informatie, die door de werkgroepen Taakanalyse en 
Uitbestedingsmodel is aangeleverd, aangevuld met gegevens uit Groningen, de globale 
formatieplanning uitgewerkt. 
Tevens heeft de werkgroep het huidige sociaal statuut Ten Boer bestudeerd en 
vergeleken met de sociale documenten (convenant, leidraad en plan) van Groningen. De 
uitkomsten hiervan zijn verwerkt in hoofdstuk 5. 
Tot slot is door de werkgroep onderzocht welke aandachtspunten van belang zijn bij het 
opstellen van het invoeringsplan voor wat betreft de overgang van het personeel naar de 
nieuwe situatie. 
 

1.1. LEESWIJZER 
 

Het advies is als volgt opgebouwd: 
- in hoofdstuk 2 is een totaaloverzicht van alle conclusies en aanbevelingen 

opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de verschillende 
hoofdstukken. 

- in hoofdstuk 3 is de huidige personeelssituatie in Ten Boer geschetst. De eerste 
paragraaf gaat over de gemeentelijke organisatie in het algemeen. In de volgende 
twee paragrafen worden respectievelijk de demografische kenmerken en de diverse 
aspecten van de diensverbanden van de personeelsleden beschreven. In de laatste 
paragraaf worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen samengevat. 

- in hoofdstuk 4 wordt eerst ingegaan op de personeelssituatie in Ten Boer per 
1 januari 2007 en daarna op de situatie in beide gemeenten, na invoering van het 
model Ten Boer.  

- het vijfde hoofdstuk gaat in op het sociaal statuut en de daaruit voortvloeiende sociale 
plan(nen). Dit hoofdstuk bestaat uit een algemeen gedeelte, een paragraaf, waarin is 
aangegeven welke aanpassingen er gedaan zouden kunnen worden aan het sociaal 
statuut en een paragraaf over (de inhoud van) het sociaal plan. 
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- het laatste hoofdstuk zal gaan over de belangrijkste aandachtspunten voor wat betreft 
het personeel bij het invoeringstraject. Tevens zal er worden ingegaan op de 
verschillende variatiemogelijkheden voor de invoering, met de daarbij behorende 
consequenties c.q. complicaties voor het personeel.   
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2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Samenvattend kan worden aanbevolen c.q. geconcludeerd dat: 
 
voor wat betreft de huidige personeelssituatie: 
- in het invoeringstraject rekening moet worden gehouden met de verschillen in 

uitwerking van de CAR/UWO.  
- de mogelijke invloed van het drierangenstelsel van Groningen nader onderzocht moet 

worden. 
- een grote groep medewerkers ouder dan 40 jaar is, een lang dienstverband heeft en 

op het maximum van zijn/haar schaal zit. 
- er bij de overheveling van taken, met de daarbij behorende personeelsleden, rekening 

gehouden moet worden met de individuele afspraken met deze medewerkers 
(inclusief wel/niet ADV-dagen). 

- er ook rekening gehouden moet worden met eventueel langdurig zieken. 
- de meeste medewerkers naast hun hoofdtaak, in meer of mindere mate diverse 

andere taken uitvoeren. Dit in tegenstelling tot functies in Groningen. Hier zal bij de 
overheveling van taken, met de daarbij behorende personeelsleden, aandacht aan 
besteed moeten worden 

- er in Ten Boer sprake is van een paar bijzondere dienstverbanden. Als hun taken 
worden overgeheveld naar Groningen, dan zal hier rekening mee gehouden moeten 
worden. 

 
voor wat betreft de formatieplanning: 
-  in verband met het geschatte natuurlijk verloop en het eventueel toepassen van 

flankerend beleid voor oudere werknemers zal de totale formatie per 1 januari  2007  
waarschijnlijk lager zijn. 

- extra aandacht besteed zal moeten worden aan het ontwikkelen van de nodige  
specifieke vaardigheden voor de medewerkers die de opdrachtsgeversrol gaan 
uitvoeren van de unit B&O. 

- het gemiddeld functieniveau van de unit B&O  naar verwachting hoger zal zijn. 
- de taken van een aantal medewerkers in Groningen bij verschillende diensten 

ondergebracht zullen worden. 
- nog onduidelijk is welke onderdelen van Interne zaken en DIV daadwerkelijk naar 

Groningen overgaan. Aandachtspunt hierbij is digitalisering van het archief. 
- er in Ten Boer een aantal medewerkers werkzaam blijven met bestaande taken die 

niet worden uitbesteed. 
- een aantal taken nu al door de DIA voor Ten Boer worden uitgevoerd. 
- er  een frontoffice van de Groninger diensten in Ten Boer zal zijn, waarvan de 

- eine unit Bestuursondersteuning en Opdrachtverstrekking zal 

- ijze waarop afstemming plaatsvindt 

orden hoe de afstemming bestuur – burger – uitvoering vorm kan      

medewerkers in dienst van de gemeente Groningen zullen zijn. 
er in Ten Boer een kl
achterblijven. 

- we in de opgave van de DIA uit zijn gegaan van het best case scenario. 
aandacht besteed zal moeten worden aan de w
binnen  bestaande samenwerkingsverbanden. 

-    onderzocht moet w
     worden gegeven. 
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voor wat betreft het sociaal statuut 
• epast op de volgende punten: 

o registratie, plaatsingsvolgorde, samenstelling 

o druk op ruimere mobiliteit, maximaal budget, schrappen 

o eftijdsgrens  voor wat betreft de bijzondere maatregelen oudere 

• r als het over te 

• 

oer zou 
en overgenomen (voor de overheveling van medewerkers naar 

Groningen). 

• et 

 niet duidelijk is of de overgang van 

emde elementen in het invoeringstraject aandacht besteed zal 

OR Ten Boer dan wel OR’en Groningen; 
eplan 

ht 

- 
en 

elen. Ook zijn er per variaties consequenties c.q. complicaties te 
benoemen. 

 

het sociaal statuut zou moeten worden aang
o definitie passende/geschikte functie 

plaatsingssystematiek (belangstellings
plaatsingscommissie en –procedure) 
flankerend beleid (na
terugkeer garantie) 
mogelijk de le
werknemers 

er zowel een sociaal plan voor de blijvende werknemers in Ten Boe
plaatsen personeel naar Groningen zou moeten worden opgesteld 
omdat het sociaal statuut van Ten Boer niet van toepassing is in Groningen en het 
niet voor de hand ligt dat de Groningse sociale documenten hierop wordt aangepast, 
in het sociaal plan voor Groningen elementen uit het sociaal statuut van Ten B
moeten word

 
naast de afspraken in het sociaal plan, zullen er in het invoeringstraject afspraken m
Groningen gemaakt moeten worden over de rechtspositie van het over te plaatsen 
personeel voor de langere termijn, omdat nu nog
Ten Boer naar Groningen invloed hierop heeft. 

• er overgangskosten voor de gemeenten Ten Boer en Groningen zijn. 
• een mogelijke fasering van taakoverheveling consequenties heeft voor (de inhoud 

van) het sociaal statuut en sociaal plan.  
 
voor wat betreft het invoeringstraject 
- er naast eerdere geno

moeten worden aan: 
- de onderhandelingen met GO/
- een intern communicati
- tussentijdse vacatures 
- het uitvoeren van flankerend beleid 
- het moment van feitelijke overdrac
- overige financiële consequenties 
er zijn drie variaties mogelijk voor het overhevelen van taken met het daarbij 
behorende personeel naar Groningen. Deze variaties hebben allemaal hun eig
voor- en nad
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3. BESCHRIJVING HUIDIGE PERSONEELSSITUATIE  
 

 
3.1. ALGEMEEN 

 

De huidige gemeentelijke organisatie van Ten Boer bestaat uit vier afdelingen en een 
stafbureau. Deze vier afdelingen zijn Financiën, SOW, Ruimte, en BIZ/POA (zie bijlage 1).  
 
Er zijn 6 personen (= 5,03 fte) werkzaam op de afdeling Financiën. Op de afdeling SOW 
(Sociale Zaken, Onderwijs, Welzijn) zijn 14 personen (= 10,24 fte) werkzaam. De afdeling 
Ruimte bestaat uit een binnendienst en een buitendienst. Er zijn 26 personen (= 23,6 fte) 
werkzaam op deze afdeling. Er zijn 11 personen (= 9,02 fte) werkzaam op de afdeling  
BIZ/POA (Burger- en Interne Zaken, Personeel, Organisatie en Automatisering) . 
 
Het stafbureau bestaat uit een tweetal medewerkers (= 2,2 fte, inclusief vacature uren), te 
weten een beleidsmedewerker Bestuurlijke en juridische zaken en een voorlichter en valt 
rechtstreeks onder de gemeentesecretaris (= 1,0 fte).  
 
In totaal werken er 63 medewerkers (52,4 fte) in gemeente Ten Boer.  
 
Gemeente Ten Boer heeft zich, net zoals gemeente Groningen, voor haar 
arbeidsvoorwaardenbeleid aangesloten bij de UitWerkingsOvereenkomst van de 
Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling (CAR/UWO) voor de sector gemeente.  
Uit onze vergelijking kwam naar voren dat er een verschil in uitwerking is tussen de twee 
gemeenten. In Groningen is het e.e.a. meer vastgelegd in verordeningen en regelingen, 
terwijl in Ten Boer er meer ongeschreven regels zijn. Ook zijn de overige rechten en 
plichten van de CAR/UWO in Groningen beter uitgewerkt. Dit is een mogelijk 
aandachtspunt voor het invoeringstraject. 
 
Daarnaast kent alleen Groningen een drierangenstelsel (een aanlooprang, een 
functionele rang en een uitlooprang). Op dit moment is onduidelijk of dit van invloed is op 
het invoeringstraject. Dit zal in die periode nader onderzocht moeten worden. 
 

3.2. DEMOGRAFISCHE KENMERKEN PERSONEELSLEDEN 
 

De leeftijd van de medewerkers in Ten Boer is relatief hoog. 71 procent (= 45 personen) is 
ouder dan 40 jaar. Van deze groep zijn 12 medewerkers 55 jaar en ouder.  
 
Van alle medewerkers hebben 46 procent (= 29 personen) een opleidingsniveau van HBO 
of hoger. Twintig medewerkers (= 32%) heeft een MBO-opleidingsniveau en 
14 medewerkers hebben een opleiding op LBO- of MAVO-niveau afgerond. 
 
Volgens ons leiden bovenstaande gegevens niet tot extra problemen bij de overheveling 
van taken met de daarbij behorende personeelsleden.  
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3.3. DIVERSE ASPECTEN VAN DIENSTVERBANDEN 
 

Een grote groep medewerkers (= 25 personen) heeft een dienstverband langer dan 
15 jaar in gemeente Ten Boer. Maar er is ook een grote groep medewerkers (= 
19 personen) die nog geen 5 jaar bij de gemeente werkzaam zijn. 
 
De meerderheid van het personeel (= 37 personen) heeft een full-time dienstverband en 
hebben allemaal ADV-dagen. De overige personeelsleden werken part-time, waarvan 19 
personen meer dan en 7 personen minder dan 50%. Slechts een kleine groep (= 8 
personen) van de parttimers heeft ADV-dagen. Bij (de onderhandelingen tijdens) het 
invoeringstraject zal hier aandacht aan besteed moeten worden. 
 
Van alle personeelsleden hebben 16 medewerkers een functie lager dan schaal N5. De 
groep medewerkers in functieschaal N5 tot N9 beslaat 23 personen. Zeventien 
medewerkers hebben een functie in de schaal N9 tot N11. En het resterende aantal 
(= 7 personen) hebben een functie N11 of hoger.  
De grootste groep medewerkers (=41 personen) zit op het maximum van zijn/haar schaal.  
 
Vijf personeelsleden hebben een tijdelijk contract. Van deze vijf zijn er twee medewerkers 
die een tijdelijk contract hebben voor een structurele functie. De andere drie medewerkers 
vervullen werkzaamheden van een tijdelijk karakter. Deze drie functies komen dus in de 
toekomst te vervallen.  
 
Met 39 personeelsleden zijn individuele afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben 
onder meer betrekking op arbeidsmarkttoelage, onregelmatigheidstoelage, 
fietsvergoeding, thuiswerken, bereikbaarheidsvergoeding, telefoonvergoeding, toelage 
buitendienst, reiskosten, ADV sparen om eerder met de FPU te gaan en een bijdrage voor 
kinderopvang. Maar het grootste aandeel heeft betrekking op de 
woningfinancieringsregeling (met 19 personen). Hier zal in het invoeringstraject extra 
aandacht aan besteed moeten worden. 
Ook zal in het invoeringstraject rekening moeten worden gehouden met eventuele 
langdurig zieken. 
 
Er zijn 20 medewerkers met een functie die uit één hoofdtaak bestaat. De overige 
medewerkers doen naast hun hoofdtaak diverse bijtaken. Bij de overheveling van taken 
van Ten Boer naar Groningen zal dit problemen kunnen opleveren. De taken, die nu door 
één persoon op één afdeling worden uitgevoerd, kunnen in Groningen door meerdere 
personen, dan wel of niet in verschillende diensten worden verricht. Dit zal de nodige 
aandacht vergen tijdens het invoeringstraject.  
  
Gemeente Ten Boer kent een aantal bijzondere dienstverbanden, te weten één 
banenpooler (voor ondersteuning bode en administratieve werkzaamheden) en één 
gesubsidieerde dorpswacht (die ook bij andere gemeenten werkzaamheden verricht). Als 
hun taken worden overgeheveld naar Groningen, dan zal hier rekening mee gehouden 
moeten worden. 
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3.4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN HUIDIGE PERSONEELSSITUATIE 
 

Samenvattend kan, voor wat betreft de huidige personeelssituatie, worden geconcludeerd 
c.q. aanbevolen dat: 
- in het invoeringstraject rekening moet worden gehouden met de verschillen in 

uitwerking van de CAR/UWO.  
- de mogelijke invloed van het drierangenstelsel van Groningen nader onderzocht moet 

worden. 
- een grote groep medewerkers ouder dan 40 jaar is, een lang dienstverband heeft en 

op het maximum van zijn/haar schaal zit. 
- er bij de overheveling van taken, met de daarbij behorende personeelsleden, rekening 

gehouden moet worden met de individuele afspraken met deze medewerkers 
(inclusief wel/niet ADV-dagen). 

- er ook rekening gehouden moet worden met eventueel langdurig zieken. 
- de meeste medewerkers naast hun hoofdtaak, in meer of mindere mate diverse 

andere taken uitvoeren. Dit in tegenstelling tot functies in Groningen. Hier zal bij de 
overheveling van taken, met de daarbij behorende personeelsleden, aandacht aan 
besteed moeten worden 

- er in Ten Boer sprake is van een paar bijzondere dienstverbanden. Als hun taken 
worden overgeheveld naar Groningen, dan zal hier rekening mee gehouden moeten 
worden. 
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4. FORMATIEPLANNING 
 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van verkregen informatie van de werkgroepen 
Taakanalyse en Uitbestedingsmodel, aangevuld met gegevens uit Groningen, de globale 
formatieplanning uitgewerkt. Hierbij zal eerst worden ingegaan op de personeelssituatie in 
Ten Boer per 1 januari 2007 en daarna op de situatie na invoering van het model Ten 
Boer.  
 

4.1. PERSONEELSSITUATIE TEN BOER PER 1 JANUARI 2007 
 

Voor de invoering van het model Ten Boer gaan wij in dit advies uit van de datum van 
1 januari 2007. Naar verwachting zal de personeelssituatie op deze datum inmiddels 
veranderd zijn ten opzichte van de huidige situatie met 63 medewerkers (= 52,4 fte).  
 
In de afgelopen vijf jaar is het natuurlijk verloop gemiddeld twee personen per jaar 
geweest. Als we dit gemiddelde doortrekken voor de komende anderhalf jaar, dan 
betekent dit een natuurlijk verloop van drie medewerkers.  
 
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, hebben vijf medewerkers een tijdelijk 
contract. Waarschijnlijk worden deze contracten of niet verlengd of verlengd tot 
31 december 2006.  
 
Dit alles betekent dat er per 1 januari 2007 waarschijnlijk nog 55 personen  in dienst bij 
gemeente Ten Boer zijn. Van deze 55 personen hebben vier medewerkers inmiddels de 
leeftijd om in aanmerking te komen voor de pre-FPU-regeling. Voor deze medewerkers 
kan eventueel het flankerend beleid (zoals beschreven in het volgende hoofdstuk) worden 
ingezet om ze de (financiële) mogelijkheid te bieden hiervan daadwerkelijk gebruik te 
maken. Dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in 51 personen.  
 
 

4.2. TOEKOMSTIGE SITUATIE MODEL TEN BOER 
 

Als het model Ten Boer is ingevoerd, dan zullen de meeste medewerkers worden 
overgeplaatst naar de gemeente Groningen. Slechts een klein aantal medewerkers zullen 
in dienst zijn van de gemeente Ten Boer. In deze paragraaf wordt de toekomstige 
personeelssituatie in zowel Groningen als Ten Boer beschreven, met de daarbij 
behorende opmerkingen en aandachtspunten. 
 
4.2.1. PERSONEELSSITUATIE IN TEN BOER 
Naast College van B&W en gemeenteraad zal er in Ten Boer een unit Bestuursondersteu-
ning en Opdrachtverlening achterblijven. Deze medewerker zullen zorgen voor 
ondersteuning van het bestuur en voor het maken van de uitvoeringsafspraken met 
Groningen. Tevens zullen zij de voortgang bewaken.  
Om de opdrachtsgeversrol goed uit te kunnen voeren, moeten de medewerkers van de 
unit B&O beschikken over specifieke vaardigheden die hierbij passen.  
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Deze wijken af van de huidige benodigde vaardigheden. De vraag is of huidige 
medewerkers van Ten Boer over deze vaardigheden beschikken dan wel dat deze 
aangeleerd kunnen worden. Hier zal in het invoeringstraject extra aandacht aan besteed 
moeten worden. 
 
In principe gaan we er vanuit dat deze functies (kunnen) worden ingevuld door 
medewerkers van Ten Boer. Als dit niet het geval is, dan is het wellicht een mogelijkheid 
te stimuleren dat medewerkers uit Groningen op deze functies solliciteren. 
 
Daarnaast zullen er waarschijnlijk in Ten Boer nog medewerkers werkzaam zijn met 
bestaande functies van taken die niet worden uitbesteed. 
Samengevat zullen de volgende functies in de UNIT Ten Boer blijven: 
- gemeentesecretaris/directeur 
- griffier 
- controller 
- financieel beleid en administratie 
- beleidsregisseur Ruimte 
- beleidsregisseur Welzijn 
- beleidsregisseur Publiekszaken 

voorlichting/Website - 
- kabinet(incl. representatie) 
- bestuurlijk juridische zaken (incl. juridische control) / rechtsbescherming/ politie/ 

brandweer/ APV/ bijzondere wetten. 
- bestuur- en managementondersteuning 
 bode/receptie/post/reproductie/inkoop/archief -

 
Verder zal er een frontoffice  van de Groningse diensten in Ten Boer zijn, zodat de 
inwoners voor de meeste producten nog steeds in Ten Boer terecht kunnen. De 

edewerkers van deze frontoffice zullen in dienst zijn van de gemeente Groningen.  m
 
4.2.2. O G  VERHEVELING NAAR RONINGEN

Naar verwachting zullen de overige medewerkers worden overgeplaatst naar zes diensten 
van de gemeente Groningen. Zoals het er nu uitziet, zullen de Bestuursdienst en de 

ienst Sociale Werkvoorziening (DSW) geen taken gaan uitvoeren voor Ten Boer. D
 
Personeel afdeling Sociale Zaken, Onderwijs en Welzijn 
De taken van de afdeling SOW zullen in Groningen worden uitgevoerd in 4 verschillende 
diensten, te weten DIA (0,2fte), HVD(1fte),  SoZaWe(1,65fte) en OCSW(3,0fte). Volgens 
de opgave van Groningen zullen deze taken in totaal 5,85 formatie behoeven. 1 fte zal 
waarschijnlijk in de UNIT Ten Boer blijven (bedrijfsleider zwembad 0,7 fte en diversen 

OW 0,3fte) (zie bijlage 2).  S
 
Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 
- de formatie voor  het verstrekken van welzijns- en huursubsidies worden in de opgave 

van Groningen gemist. 
de uitvoering van het minimabeleid wordt in Groningen uitgevoerd door twee diensten: - 
de dienst SoZaWe doet de eindejaarsuitkering, ouderbijdrage en collectieve 
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ziektekosten verzekering. De Dienst Informatie en Administratie (DIA) verzorgt de 
Stadjerspas en kwijtschelding. 

- de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ) doet in Groningen de 
monumentenzorg, deze door Groningen aangegeven benodigde formatie is dan ook 
meegenomen bij de formatie van de afdeling Ruimte. 

 
Personeel afdeling Burger-en Interne Zaken, Personeel, Organisatie en Automatisering  
De taken van de afdeling BIZ/POA kunnen door de Dienst Informatie en Administratie 
(DIA) worden uitgevoerd. Volgens de opgave van Groningen zullen deze taken in totaal 
8,1 formatie behoeven (zie bijlage 2). Deze formatie is onder te verdelen in Burgerzaken 
(2,5 fte), P&O (1 fte), Interne zaken (2,7fte), DIV (1 fte) en Automatisering (1 fte).   
 
Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 
- In de opgave zijn alle onderdelen van Interne Zaken en Documentaire Informatie 

Voorziening (DIV) opgenomen. Maar op dit moment is onduidelijk welke onderdelen 
daadwerkelijk overgaan naar Groningen. Dit zal in het invoeringstraject nader 
onderzocht moeten worden. 

- Door de vakdirectie Facilitaire Dienstverlening van de DIA worden reeds op dit 
moment werkzaamheden uitgevoerd voor Ten Boer. Deze werkzaamheden betreffen: 
1. het voeren van de salarisadministratie; 
2. het verzorgen van verzekeringen; 
3. het meeliften op collectieve inkoopcontracten.  

- Er zal in het invoeringstraject extra aandacht besteed moeten worden aan de wijze 
waarop in de toekomst de taken van Burgerzaken inclusief  Verkiezingen in Ten Boer 
worden georganiseerd. 

 
Personeel afdeling Financiën  
Ook de taken van de afdeling Financiën kunnen door de Dienst Informatie en 
Administratie (DIA) worden uitgevoerd. Volgens de opgave van Groningen zullen deze 
taken in totaal 5,0fte formatie behoeven. (zie bijlage 2). Deze formatie is onder te verdelen 
in belastingen (1,3fte), WOZ inclusief applicatiebeheer (0,7fte),  FEZ (2,5 fte) en IC (0,2 
fte) en IM (informatiemanagement) (0,3fte). Formatie Unit Ten Boer (Controller en 
financieel beleid) 1,7fte 
Hierbij is de volgende opmerking te maken: 
- In de opgave van de DIA zijn in bijlage 2 twee scenario’s opgenomen. In onze 

formatieplanning zijn wij uitgegaan van de eerste scenario (best case); 
 
Personeel afdeling Ruimte  
De taken van de afdeling Ruimte zullen in Groningen worden uitgevoerd door 2 
verschillende diensten, te weten Milieudienst en RO/EZ. Volgens de opgave van 
Groningen zullen deze taken in totaal 21fte behoeven. (zie bijlage 2).Deze formatie is 
onder te verdelen in Milieudienst (3fte), Ruimtelijke Ordening (8fte) en Stadsbeheer (10fte) 
Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 
- In het invoeringsplan zal aandacht besteed moeten worden aan de wijze waarop 

afstemming plaatsvindt binnen de bestaande regionale samenwerkingsverbanden te 
denken valt aan Regiovisie 2030, Regioraad , Provinciaal Omgevingsplan. Deze 
vallen deels binnen de unit B&O en deels binnen de uitbesteding aan Groningen.  
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Personeel Staf  
De taken van de afdeling Staf zijn voor het merendeel gelinieerd aan het bestuur, deze 

ismanagement kunnen door de  Hulpverleningsdienst 
VD) 0,2fte worden uitgevoerd. 

 
4.3. CONCLUSIE 

taken zullen in de unit B&O worden opgenomen. 
De taken ten aanzien van het cris
(H

 

Samenvattend kan, voor wat betreft de globale formatieplanning, worden geconcludeerd 
evolen dat: 

-  
dere werknemers zal de totale formatie per 1 januari  2007  

- 
r de medewerkers die de opdrachtsgeversrol gaan 

- rs in Groningen bij verschillende diensten 

-  naar 

- e taken die 

kking zal 

 ijze waarop afstemming plaatsvindt 
binnen  bestaande samenwerkingsverbanden. 

 

c.q. aanb
  

in verband met het geschatte natuurlijk verloop en het eventueel toepassen van 
flankerend beleid voor ou
waarschijnlijk lager zijn. 
extra aandacht besteed zal moeten worden aan het ontwikkelen van de nodige  
specifieke vaardigheden voo
uitvoeren van de unit B&O. 

- het gemiddeld functieniveau van de unit B&O  naar verwachting hoger zal zijn. 
de taken van een aantal medewerke
ondergebracht zullen worden. 
nog onduidelijk is welke onderdelen van Interne zaken en DIV daadwerkelijk
Groningen overgaan. Aandachtspunt hierbij is digitalisering van het archief. 
er in Ten Boer een aantal medewerkers werkzaam blijven met bestaand
niet worden uitbesteed. 

- een aantal taken nu al door de DIA voor Ten Boer worden uitgevoerd. 
er  een frontoffice van de Groninger diensten in Ten Boer zal zijn- , waarvan de 
medewerkers in dienst van de gemeente Groningen zullen zijn. 

- er in Ten Boer een kleine unit Bestuursondersteuning en Opdrachtverstre
achterblijven. 

- we in de opgave van de DIA uit zijn gegaan van het best case scenario. 
aandacht besteed zal moeten worden aan de w-
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5. SOCIAAL STATUUT/PLAN 
 

 
5.1. ALGEMEEN 

 

Op 1 oktober 2003 is het huidige sociale statuut vastgesteld en ondertekend door het 
college van B&W als werkgever en het Georganiseerd Overleg (GO) namens de 
werknemers van de gemeente Ten Boer. Dit statuut is opgesteld naar aanleiding van de 
hervorming van de afdeling Ruimte binnen de gemeente.  
 
Het sociaal statuut is van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de gemeentelijke 
organisatie, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van een gemeentelijke 
herindeling. In dit statuut zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop wordt omgegaan 
met interne organisatiewijzigingen, privatisering en (publiekrechtelijke) taakoverheveling 
en het flankerend beleid hierbij. 
 
In artikel 5.4 lid 1 van het statuut is afgesproken dat, bij privatisering of taakoverheveling 
met ingrijpende personele gevolgen, aanvullende afspraken worden gemaakt en 
vastgelegd in een sociaal plan. Dit plan regeIt de overplaatsingsprocedure (inclusief de 
ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsten personeel) en bevat 
rechtspositionele bepalingen. Met het GO moet overeenstemming over dit plan worden 
bereikt. 
 
Naar verwachting zal het onderzoek ‘Model Ten Boer’ zowel een interne 
organisatiewijziging als een (publiekrechtelijke) taakoverheveling tot gevolg hebben, met 
ingrijpende personele consequenties. In de nieuwe situatie zal er in Ten Boer een klein 
ambtelijk apparaat achter blijven met nieuwe functies om de opdrachtgeversrol van Ten 
Boer goed te kunnen invullen, mogelijk aangevuld met bestaande functies van taken die 
niet worden uitbesteed.  
Een groot aantal medewerkers zal worden overgeplaatst naar de gemeente Groningen in 
vervolg op het uitbesteden van taken naar Groningen (‘mens volgt werk’). De groep 
medewerkers die één hoofdtaak uitvoeren, zullen vermoedelijk deze hoofdtaak in 
Groningen blijven vervullen. Voor de overige medewerkers zullen (in meer of mindere 
mate) passende functies moeten worden aangeboden.  
Een complicatie hierbij is de interne bezuinigingsoperatie 2004 -2006 binnen de gemeente 
Groningen, waarbij circa 350 formatie-eenheden zullen verdwijnen. Voorkomen moet 
worden dat medewerkers van Ten Boer, die overgaan naar Groningen, onderdeel worden 
van deze bezuinigingsoperatie. 
In verband daarmee is afgesproken dat de werknemers van Ten Boer die overgaan naar 
Groningen, dezelfde rechtsbescherming hebben als medewerkers in Groningen. Dit 
betekent dat medewerkers uit Ten Boer met een vast dienstverband zekerheid hebben op 
een vaste baan in Groningen. Dit sluit aan bij de traditionele handelswijze van Groningen 
bij bezuinigingen c.q. reorganisaties, waarbij deze garanties worden vastgelegd in een 
sociale paragraaf. Daarmee is er voor de medewerkers die overgaan een baan garantie. 
Wel kan door bezuinigingen de nieuwe functie ter discussie komen. Mocht dit principe in 
zijn algemeenheid ter discussie komen dan zal dat voor de medewerkers uit Ten Boer de 
eerste drie jaar zeker niet gebeuren. 
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Dit alles maakt dat serieus onder ogen gezien moet worden dat de eerder gemaakte 
afspraken tussen het college B&W en het GO van Ten Boer bij organisatiewijziging 
(vastgelegd in het sociaal statuut) moeten worden aangevuld c.q. aangepast. Bij het 
maken van deze afspraken adviseren wij om te streven naar zoveel mogelijk samenhang 
tussen de interne organisatiewijziging in Ten Boer en de publiekrechtelijke 
taakoverheveling naar Groningen. Ons voorstel is dan ook om het sociaal statuut hierop 
aan te passen. Met name op de wijze van plaatsing (procedure) van personeel in Ten 
Boer dan wel Groningen.  
Gezien de ingrijpende gevolgen van de interne organisatiewijziging adviseren wij om in 
het verlengde van het aangepaste sociaal statuut een sociaal plan voor de blijvende 
medewerkers in Ten Boer op te stellen, waarin de overplaatsingsprocedure naar de 
nieuwe situatie en de rechtspositionele bepalingen hierbij zijn opgenomen. 
 
Aanvullend zullen er personele afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente 
Groningen over de over te plaatsen medewerkers van Ten Boer. Deze afspraken kunnen 
worden vastgelegd in een apart sociaal plan1. Bepaalde elementen uit het sociaal statuut 
zijn ook van belang voor de gemeente Groningen. Deze elementen zouden daarom in het 
sociaal plan overgenomen moeten worden, aangevuld met de ontslag- en 
aanstellingsprocedure met de rechtspositionele bepalingen voor de over te plaatsen 
medewerkers. Schematisch komt dit neer op onderstaand overzicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de vergelijking van de sociale documenten van Groningen en Ten Boer zijn diverse 
verschillen geconstateerd. In het kader van éénduidigheid raden wij aan om het sociaal 
statuut van Ten Boer zoveel mogelijk hierop aan te passen. 
 
In de werkgroep hebben we geprobeerd te achterhalen wat straks (bij het 
invoeringstraject) complicaties kan opleveren. Dit alles om in deze fase te komen tot een 
advies (conclusies en aanbevelingen) van de werkgroep Personeel en 

Sociaal statuut Ten Boer

• Afspraken over interne 
organisatiewijziging

• Afspraken over publiek-
rechtelijke taakoverheveling 

• Wijze van ordening c.q. 
plaatsing (in Ten Boer of naar 
Groningen)

• Flankerend beleid

Sociaal plan met Groningen

• Afspraken over publiek-
rechtelijke taakoverheveling

• Wijze van ordening c.q. plaatsing 
(in Ten Boer of naar Groningen)

• Ontslag- (in Ten Boer) en 
aanstellingsprocedure in 
Groningen

• Rechtspositionele bepalingen 
overgeplaatst personeel

Sociaal plan Ten Boer
• Overplaatsingsprocedure naar 

nieuwe situatie in Ten Boer
• Rechtspositionele bepalingen 

blijvend personeel

Sociaal statuut Ten Boer

• Afspraken over interne 
organisatiewijziging

• Afspraken over publiek-
rechtelijke taakoverheveling 

• Wijze van ordening c.q. 
plaatsing (in Ten Boer of naar 
Groningen)

• Flankerend beleid

Sociaal plan met Groningen

• Afspraken over publiek-
rechtelijke taakoverheveling

• Wijze van ordening c.q. plaatsing 
(in Ten Boer of naar Groningen)

• Ontslag- (in Ten Boer) en 
aanstellingsprocedure in 
Groningen

• Rechtspositionele bepalingen 
overgeplaatst personeel

Sociaal plan Ten Boer
• Overplaatsingsprocedure naar 

nieuwe situatie in Ten Boer
• Rechtspositionele bepalingen 

blijvend personeel

Sociaal plan Ten Boer
• Overplaatsingsprocedure naar 

nieuwe situatie in Ten Boer
• Rechtspositionele bepalingen 

blijvend personeel

                                                      
1 In het contract dat gemeente Ten Boer met Groningen zal gaan afsluiten, zou er een verwijzing kunnen worden 
opgenomen naar dit sociaal plan. Tevens zal daarin aangegeven kunnen worden dat beide partijen akkoord 
gaan met de inhoud van het plan en met de daarin gemaakte afspraken. 
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Arbeidsvoorwaarden over wat er geregeld zou moeten worden om de complicaties van 
straks te kunnen hanteren.  
In de volgende paragraaf wordt aangegeven op welke punten het sociaal statuut moet 
worden aangepast. Cursief is aangegeven welke acties hiervoor ondernomen moeten 
worden. In de derde paragraaf wordt nader ingegaan op de inhoud van het sociaal plan. 
De laatste paragraaf bevat conclusies en aanbevelingen over het sociaal statuut en plan.  
 

5.2. AANPASSINGEN IN SOCIAAL STATUUT 
 

 
5.2.1. GESCHIKTE/PASSENDE FUNCTIE 
In het huidige sociaal statuut van Ten Boer is het begrip “geschikte functie” opgenomen. 
Hieronder wordt verstaan ‘een functie die niet valt onder het begrip passende functie, 
maar die de ambtenaar bereid is te vervullen’. Gemeente Groningen kent dit begrip niet, 
maar hanteert het begrip “tijdelijke functie in afwachting van passend functie”. Wij 
adviseren om het begrip ‘geschikte functie’ te schrappen uit het statuut en daarvoor in de 
plaats de term “tijdelijke functie in afwachting van passende functie” te introduceren. 
 
Acties aanpassing Sociaal Statuut:  
• artikel 1.1: definitie “geschikte functie” uit statuut verwijderen, definities aanvullen met 

“tijdelijke functie in afwachting passende functie. En dit consequent doorvoeren in 
statuut. 

 
5.2.2. PLAATSINGSSYSTEMATIEK 
Zoals eerder aangegeven willen wij streven naar zoveel mogelijk samenhang tussen de 
interne organisatiewijziging en de taakoverheveling naar de publiekrechtelijke instelling 
(Groningen). Om dit te bewerkstelligen adviseren wij te werken met één plaatsingssyste-
matiek voor beide organisatiewijzigingen, inclusief belangstellingsregistratie, plaatsings-
volgorde, gezamenlijke plaatsingscommissie en plaatsingsprocedure.  
 
Acties aanpassing Sociaal Statuut:  
• artikel 3.1. werkingssfeer hoofdstuk 3 aanpassen. Deze zou voor zowel interne 

organisatiewijziging als publiekrechtelijke taakoverheveling naar Groningen moeten 
gelden. En dit consequent doorvoeren in hoofdstuk 3 

• in statuut consequent de term ‘herplaatsing’ vervangen door ‘plaatsing’ 
• hoofdstuk 5 laten vervallen, onderdelen van 5 opnemen in hoofdstuk 3, zoals artikel 

5.2, lid 2, artikel 5.4, artikel 5.5 
 
Belangstellingsregistratie 
Bij de belangstellingsregistratie zouden alle beschikbare functies in zowel Groningen als 
Ten Boer voor de medewerkers van Ten Boer moeten worden opgenomen. Om dit laatste 
te kunnen realiseren is vooraf een overzicht nodig van alle voor hen beschikbare functies 
in beide gemeenten. In Groningen gaat het in principe om functies, die zijn ontstaan door 
de overdracht van taken van Ten Boer naar Groningen. Aan de hand van dit overzicht 
kunnen alle medewerkers vervolgens in de gelegenheid worden gesteld hun voorkeur 
voor maximaal drie ‘passende’ functies (op gelijk niveau van huidige functie) kenbaar 
maken. Hierbij geldt als uitgangspunt ‘mens volgt werk’. Dus indien mogelijk is de eerste 
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keuze dan ook altijd de huidige functie, aangevuld met nog twee andere ‘passende’ 
functies.  
 
Acties aanpassing Sociaal Statuut:  
• artikel 3.6 aanvullen met de opmerking, dat de 1e keuze (indien mogelijk) de huidige 

functie is met aangevuld nog 2 andere ‘passende’ functies (op gelijk niveau van hui-
dige functie). 

Plaatsingsvolgorde 
Bij het plaatsen van de medewerkers, adviseren wij om de volgende voorkeursvolgorde te 
hanteren.  
1. medewerker blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen in Ten Boer of volgt de 

functie naar Groningen. 
2. medewerker wordt overgeplaatst naar een passende functie in Groningen of Ten 

Boer. 
3. medewerker wordt in een tijdelijke functie geplaatst in Groningen of Ten Boer 

(afhankelijk of de taak wordt uitbesteed of niet), in afwachting van een (definitieve) 
passende functie. 

 
Acties aanpassing Sociaal Statuut:  
• aanpassen artikel 3.3. aan de hand van bovengenoemde voorkeursvolgorde. 
• voor de duidelijkheid zou in artikel 3.3., lid 1 letterlijk moeten worden vermeld dat de 

werkgever als uitgangspunt “mens volgt werk”  hanteert , bij het nemen van 
plaatsingsbesluiten. 

 
Samenstelling plaatsingscommissie 
Omdat de plaatsing van medewerkers van Ten Boer van belang is voor zowel gemeente 
Ten Boer als Groningen, raden wij aan om in de plaatsingscommissie van beide 
gemeenten meerdere vertegenwoordigers op te nemen. De samenstelling van de 
plaatsingscommissie zou er als volgt uit moeten zijn: 
- een vertegenwoordiger van het managementteam Ten Boer (bij voorkeur de 

gemeentesecretaris);   
- een vertegenwoordiger uit of namens het AMT Groningen (bij voorkeur de directeur 

concern P&O); 
- een lid aangewezen door het Georganiseerd Overleg van Ten Boer;  
- een lid aangewezen door de OndernemingsRaden van Groningen. 
- een lid, tevens voorzitter aangewezen door de hiervoor genoemde leden. 
De commissie zou ondersteund moeten worden door een ambtelijk secretaris uit Ten 
Boer. 

 
Acties aanpassing Sociaal Statuut:  
• artikel 4.1, lid 2 moet worden aangepast op bovengenoemde samenstelling. 

 
Plaatsingsprocedure 
Bij de plaatsingsprocedure is het van belang om duidelijk aan te geven wat de rolverdeling 
tussen de gemeenten Ten Boer en Groningen is. Zodat voor iedereen voldoende helder is 
wie waar verantwoordelijk voor is en waar eventuele bezwaar en beroep aangetekend kan 
worden. Wij stellen voor dat gemeente Ten Boer officieel de plaatsingsbesluiten neemt, na 
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afstemming met gemeente Groningen. Medewerkers hebben dan bij gemeente Ten Boer 
bezwaarmogelijkheden. 
 
In het huidige sociaal statuut staat niet expliciet de plaatsingsprocedure in één artikel 
omschreven. Wij adviseren om dit in het aangepaste statuut wel te doen en de 
omschrijving van de procedure in hoofdstuk 4 op te nemen. De procedure zou er als volgt 
uit kunnen zien: 
• De plaatsingscommissie verzamelt de benodigde gegevens en levert het college van 

B&W advies over de te nemen plaatsingsbesluiten; 
• Het college B&W Ten Boer besluit of zij het advies overneemt, na afstemming met 

gemeente Groningen voor wat betreft de over te nemen personeelsleden; 
• Gemeente Groningen bevestigt schriftelijk (op centraal niveau in plaats van 

gemandateerd bij de verschillende diensten) de afspraak met betrekking tot overname 
van desbetreffende personeelsleden met rechten en plichten; 

• Het college B&W Ten Boer informeert de medewerkers schriftelijk over het advies van 
de plaatsingscommissie2 (en indien van toepassing over de schriftelijke bevestiging 
van Groningen hiervan);  

• Indien de medewerker bedenkingen heeft tegen het plaatsingsadvies van de 
commissie, kan hij deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij het college van B&W 
Ten Boer; 

• De medewerker kan verzoeken om mondeling te worden gehoord door de 
plaatsingscommissie. 

• Het college van B&W Ten Boer accordeert en motiveert de plaatsingsbesluiten. En 
informeert de medewerkers schriftelijk hierover. 

• De medewerker kan bezwaar en beroep aantekenen tegen het besluit van het college 
van B&W Ten Boer. 

 
Acties aanpassing Sociaal Statuut 
• in hoofdstuk 4, bovenstaande procedure expliciet beschrijven om onduidelijkheden te 

voorkomen 
• rolverdeling c.q. verantwoordelijkheden van verschillende partijen duidelijk benoemen 

in hoofdstuk 4. Vooral benadrukken wie functie aanbiedt en waar bezwaar ingediend 
kan worden. 

 
5.2.3. FLANKEREND BELEID 
In hoofdstuk zes van het huidige statuut zijn afspraken vastgelegd over het flankerend 
beleid bij de verschillende soorten organisatiewijzigingen. Op een aantal punten adviseren 
wij om dit flankerend beleid aan te passen. 
 
Nadruk op ruimere mobiliteit 
In het huidige sociaal statuut is het flankerend beleid primair gericht op herplaatsing in de 
eigen organisatie. In de toekomstige situatie zal er slechts een klein ambtelijk apparaat in 
Ten Boer overblijven. Het toekomstig flankerend beleid zal daarom vooral gericht moeten 
zijn op ruimere mobiliteit dan die binnen Ten Boer. Maar het gaat hier expliciet om functies 
buiten de gemeentelijke organisaties, niet zijnde de gemeente Groningen. 

                                                      
2 Hierbij gaat het ook om adviezen om medewerkers vooralsnog geen passende of tijdelijke functie aan te 
bieden. 
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Als er sprake is van interne mobiliteit, dan heeft het slechts betrekking op een beperkt 
aantal functies. Hooguit om een klein aantal medewerkers geschikt te maken voor de 
nieuwe functies in het kader van opdrachtgeverschap van Ten Boer. Onze advies is dat 
deze functies zoveel mogelijk worden vervuld door huidige personeelsleden. 
 
Acties aanpassing Sociaal Statuut 
- artikel 6.1 uitgangspunt moet worden aangepast aan bovengenoemde opmerking 

over ruimere mobiliteit. 
- artikel 6.3 functies buiten de gemeentelijke organisatie, aanvullen met “niet zijnde de 

gemeente Groningen”.  
- Artikel 3.14 en 6.3 samenvoegen bij flankerend beleid. 
 
Maximaal budget 
Uit de bestudering van de sociale stukken van gemeente Groningen is gebleken dat zij 
een maximaal budget per medewerker hanteert. Dit budget kan op verschillende wijze 
worden besteed. Wij stellen voor om in het sociaal statuut van Ten Boer ook zo’n 
maximaal budget voor flankerend beleid op te nemen. Hierdoor is er meer sprake van 
éénduidigheid met gemeente Groningen. En de gemeente Ten Boer heeft beter zicht op 
de eventueel te maken kosten voor flankerend beleid. 
 
Acties aanpassing Sociaal Statuut 
- artikel 6.2 maximaal budget per medewerker opnemen. 
 
Terugkeer garantie 
In de nieuwe situatie van Ten Boer is er slechts in zeer beperkte mate de mogelijkheid om 
medewerkers, die elders een functie hebben aangenomen, terug te laten keren naar de 
gemeentelijke organisatie. Daarom adviseren wij om in het flankerend beleid geen 
terugkeer garantie voor deze medewerkers op te nemen. 
 
Acties aanpassing Sociaal Statuut 
- artikel 6.3, lid 2, aandachtspunt 4 (compensatie terugkeergarantie) laten vervallen 
 
5.2.4. BIJZONDERE MAATREGELEN OUDERE WERKNEMERS 
In het huidige sociaal statuut van Ten Boer gelden er bijzondere maatregelen voor 
werknemers vanaf 55 jaar en ouder. Gemeente Groningen hanteert hiervoor de leeftijd 
vanaf 50 jaar en ouder. In principe streven wij naar éénduidigheid tussen de beide 
gemeenten en daarom adviseren wij dat in het invoeringstraject een nadere keuze moet 
worden gedaan welke leeftijdsgrens wordt gehanteerd. 
 

5.3. OPSTELLEN SOCIAAL PLAN 
 

 
5.3.1. SOCIAAL PLAN TEN BOER 
Voor alle medewerkers van Ten Boer zijn de kaders van de organisatiewijziging (intern  en 
publiekrechtelijke taakoverheveling) vastgelegd in het sociaal statuut. Gezien de 
ingrijpende personele gevolgen hiervan, adviseren wij om voor de  medewerkers die in 
dienst van de gemeenteTen Boer blijven een sociaal plan op te stellen, waarin expliciet de 
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overgangsprocedure naar de nieuwe situatie met de daarbij behorende rechtspositionele 
bepalingen zijn vastgelegd. 
 
5.3.2. SOCIAAL PLAN TAAKOVERHEVELING NAAR GRONINGEN 
Zoals in het huidige sociaal statuut is vermeld in artikel 5.4, zal er door de werkgever een 
sociaal plan worden opgesteld als de (publieke) taakoverheveling ingrijpende personele 
gevolgen met zich mee brengt. Dit laatste is het geval voor de maximaal mogelijke 
uitbesteding van taken naar de gemeente Groningen. Wij adviseren dan ook om een apart 
sociaal plan voor het over te plaatsen personeel naar Groningen op te stellen.  
Voor een deel zal de inhoud van dit plan gelijk zijn aan het sociaal plan voor blijvende 
medewerkers in Ten Boer. Maar in dit tweede plan zullen aanvullende afspraken met 
gemeente Groningen moeten worden opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan 
afspraken over de ontslag- en aanstellingsprocedure met de rechtspositionele bepalingen 
voor de over te plaatsen medewerkers vastgelegd tussen gemeente Groningen en Ten 
Boer.  
 
Omdat het sociaal statuut van Ten Boer niet van toepassing is in Groningen en het niet 
voor de hand ligt dat de Groningse sociaal documenten hierop wordt aangepast, 
adviseren wij bepaalde elementen uit het sociaal statuut van Ten Boer, die ook van 
belang zijn voor de gemeente Groningen, in het sociaal plan op te nemen.  
 
Gezien de bezuinigingsoperatie 2004 -2006 van Groningen adviseren wij om de 
geldigheidsduur van dit sociaal plan op drie jaar vast te stellen. Hierdoor is beter 
gewaarborgd dat de overgeplaatste medewerkers van Ten Boer geen onderdeel van deze 
bezuinigingsoperatie worden. Als binnen deze drie jaar een medewerker van Ten Boer 
binnen Groningen solliciteert en wordt aangenomen, dan vinden wij het reëel dat het 
sociaal plan voor deze medewerker vanaf dat moment niet meer van toepassing is. 
 
Maar na de periode van drie jaar is het nu nog niet duidelijk of de overgang van Ten Boer 
naar Groningen invloed heeft op de rechtspositie van het personeel op langere termijn. 
Daarom zullen er, naast de afspraken in het sociaal plan, afspraken met Groningen 
moeten worden gemaakt over de rechtspositie van het over te plaatsen personeel voor de 
langere termijn. 
Daarom is afgesproken dat de werknemers van Ten Boer die overgaan naar Groningen, 
dezelfde rechtsbescherming hebben als medewerkers in Groningen. Dit betekent dat 
medewerkers uit Ten Boer met een vast dienstverband zekerheid hebben op een vaste 
baan in Groningen. Dit sluit aan bij de traditionele handelswijze van Groningen bij 
bezuinigingen c.q. reorganisaties, waarbij deze garanties worden vastgelegd in een 
sociale paragraaf. Daarmee is er voor de medewerkers die overgaan een baan garantie. 
Wel kan door bezuinigingen de nieuwe functie ter discussie komen. Mocht dit principe in 
zijn algemeenheid ter discussie komen dan zal dat voor de medewerkers uit Ten Boer de 
eerste drie jaar zeker niet gebeuren. 
 
5.3.3. ONTSLAG- EN AANSTELLINGSPROCEDURE 
In het sociaal plan voor Groningen zal duidelijk moeten worden omschreven dat ontslag 
bij gemeente Ten Boer en aanstelling bij gemeente Groningen naadloos op elkaar 
aansluiten. Dat betekent dat, na accorderen en accepteren van de plaatsingsbesluiten, de 
medewerkers op de laatste dag van de maand worden ontslagen en de eerste dag van de 
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volgende maand in dienst komen bij de gemeente Groningen, met behoud van 
overeengekomen rechten. 
 
Medewerkers met een vaste aanstelling in Ten Boer zullen gelijk een vaste aanstelling in 
Groningen krijgen. Medewerkers met een tijdelijk contract, die naar Groningen 
overgeplaatst worden, zullen in principe een tijdelijk aanstelling krijgen. 
 
5.3.4. RECHTSPOSITIONELE BEPALINGEN 
In zowel het sociaal plan van Ten Boer als van Groningen zullen afspraken vastgelegd 
moeten worden over de rechtspositionele bepalingen van respectievelijk het blijvend en 
over te plaatsen personeel. Dit personeel mag, qua arbeidsvoorwaarden (primair en 
secundair), door de overplaatsing niet achteruit gaan. Dit betekent dat in het sociaal plan 
bepalingen hierover opgenomen moeten worden. Expliciet zal aandacht besteed moeten 
worden aan de wijze van omgaan met functiegebonden – en persoonsgebonden 
toelagen, studiefaciliteiten, woningfinancieringsregeling en indien van toepassing de 
afbouw van deze faciliteiten. 
 
 
 
Functiegebonden toelagen 
Naar verwachting zullen veel medewerkers een andere functie zowel in Ten Boer als in 
Groningen krijgen dan hun huidige functie in Ten Boer. Mogelijk dat de functiegebonden 
toelagen dan niet meer van toepassing is. In het huidige sociaal statuut van Ten Boer is in 
artikel 3.10 opgenomen op welke wijze, in zo’n situatie, de functiegebonden toelagen 
geleidelijk worden afgebouwd . Wij adviseren om deze werkwijze in de twee sociaal 
plannen over te nemen. Wel zal onderhandeld moeten worden hoe de verdeling van de 
daarbij behorende kosten over de twee betrokken gemeenten plaatsvindt, voor wat betreft 
het over te plaatsen personeel.  
 
Persoonsgebonden toelagen  
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan arbeidsmarkttoelage of fietsvergoeding. Het 
gaat hier om 7 medewerkers en 900 euro per maand. 
Gezien de hoogte van de totaal persoonsgebonden toelagen , adviseren wij artikel 3.11 
van het huidige sociaal statuut onverminderd over te nemen in beide sociaal plannen. 
Expliciet vermeld zal moeten worden dat gemeente Ten Boer deze kosten voor haar 
rekening zal nemen. 
 
Studiefaciliteiten 
In het huidige sociaal statuut zijn in artikel 3.12 afspraken opgenomen over het behoud 
van studiefaciliteiten. Aangeraden wordt om dit artikel in de twee sociaal plannen over te 
nemen. Wel zal onderhandeld moeten worden, hoe de verdeling van de daarbij 
behorende kosten over de twee betrokken gemeenten plaats vindt, voor wat betreft het 
over te plaatsen personeel.  
 
Woningfinancieringsregeling 
Gemeente Ten Boer kent een woningfinancieringsregeling. Volgens deze regeling kunnen 
medewerkers van Ten Boer onder gunstige voorwaarden (lage rente etc.) een hypotheek 
bij de gemeente Ten Boer afsluiten. Veel medewerkers van Ten Boer maken hiervan 
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gebruik. In de sociaal plannen zal verwoord moeten worden hoe in de toekomst met 
lopende afspraken binnen deze regeling zal worden omgegaan. Expliciet vermeld moet 
worden dat gemeente Ten Boer deze kosten voor haar rekening zal nemen. 
 

5.4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN SOCIAAL STATUUT/PLAN 
 

 
Samenvattend kan, voor wat betreft het sociaal statuut, worden aanbevolen c.q. 
geconcludeerd dat: 
• het sociaal statuut zou moeten worden aangepast, op de volgende punten: 
o definitie passende/geschikte functie 
o plaatsingssystematiek (belangstellingsregistratie, plaatsingsvolgorde, samenstelling 

plaatsingscommissie en –procedure) 
o flankerend beleid (nadruk op ruimere mobiliteit, maximaal budget, schrappen 

terugkeer garantie) 
o mogelijk de leeftijdsgrens voor wat betreft de bijzondere maatregelen oudere 

werknemers 
• er zowel een sociaal plan voor de blijvende werknemers in Ten Boer als het over te 

plaatsen personeel naar Groningen zou moeten worden opgesteld 
• omdat het sociaal statuut van Ten Boer niet van toepassing is in Groningen en het 

niet voor de hand ligt dat de Groningse sociaal documenten hierop wordt aangepast, 
in het sociaal plan voor Groningen elementen uit het sociaal statuut van Ten Boer zou 
moeten worden overgenomen (voor de overheveling van medewerkers naar 
Groningen). 

• naast de afspraken in het sociaal plan, zullen er in het invoeringstraject afspraken met 
Groningen gemaakt moeten worden over de rechtspositie van het over te plaatsen 
personeel voor de langere termijn, omdat nu nog niet duidelijk is of de overgang van 
Ten Boer naar Groningen invloed hierop heeft. 

• er overgangskosten voor de gemeenten Ten Boer en Groningen zijn. 
• een mogelijke fasering van taakoverheveling consequenties heeft voor (de inhoud 

van) het sociaal statuut en sociaal plan.  
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6. INVOERINGSPLAN 
 

Als laatste onderdeel van de opdracht van de projectgroep zal in dit hoofdstuk worden 
aangegeven welke elementen, volgens ons in het invoeringsplan moeten worden 
opgenomen, voor wat betreft de overgang van het personeel van de oude naar de nieuwe 
situatie. Sommige elementen zijn al eerder in dit advies aan de orde geweest, maar 
worden hier (voor de volledigheid) nogmaals aangehaald. 
Daarnaast zal in dit hoofdstuk ingegaan worden op de verschillende variaties van het 
invoeringstraject, met de daarbij behorende complicaties c.q. consequenties. 
  

6.1. DIVERSE ELEMENTEN 
 

 
6.1.1. OPSOMMING EERDER GENOEMDE ELEMENTEN 
In de vorige hoofdstukken kwam naar voren dat in het invoeringstraject aandacht besteed 
moet worden aan de volgende elementen: 
- de verschillen in uitwerking CAR/UWO; 
- de mogelijke invloed van het drierangenstelsel van Groningen; 
- de reeds gemaakte individuele afspraken; 
- de bijzondere dienstverbanden en langdurig zieken; 
- het aanleren van vaardigheden om opdrachtgeversrol in Ten Boer te kunnen 

vervullen; 
- de overheveling van (onderdelen van) Burgerzaken naar Groningen; 
- de organisatie van de verkiezingen; 
- ken en DIV overgaan naar Groningen; welke onderdelen van Interne za
- de digitalisering van het archief; 

erbanden; - de wijze waarop afstemming plaatsvindt binnen bestaande samenwerkingsv
- de afstemming tussen bestuur – burger en uitvoering vorm wordt gegeven. 
- aanvullende afspraken over de rechtspositie van het over te plaatsen personeel voor 

langere termijn; 
 leeftijdsgrens, die wordt gehanteerd voor bijzondere maatregelen oudere werknemers -

 
6.1.2. O T B G  NDERHANDELINGEN TUSSEN GEMEENTEN EN OER EN RONINGEN

In dit advies wordt globaal aangegeven wat de consequenties en complicaties voor het 
personeel kunnen zijn bij de taakoverheveling naar Groningen. In het invoeringstraject zal 
hierover nader onderhandeld moeten worden tussen gemeente Ten Boer en Groningen.  
Er zal dus onderhandeld moeten worden over de (definitieve) inhoud van het formatieplan, 
et sociaal statuut c.q. plan.  h

 
6.1.3. ONDERHANDELINGEN MET GO/OR’EN 
Naast de onderhandelingen tussen de twee gemeenten zal ook onderhandeld moeten 
worden met het GO/OR van Ten Boer en met de diverse OR’en (in totaal acht) van de 
verschillende diensten in Groningen over de voorwaarden en condities, waaronder de 
personeelsleden blijven in Ten Boer c.q. overgeplaatst worden naar Groningen. Aan de 
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hand van deze onderhandelingen kan pas definitief worden bepaald wat de inhoud van 
het sociaal statuut en de daarbij behorende sociale plannen, moet zijn. 
Aangezien het hier gaat om negen verschillende partijen, zal hiervoor de nodige tijd in het
invoeringstraject moeten worden gere

 
serveerd. Niet alleen om de onderhandelingen te 

oeren, maar ook om het GO/OR c.q. de OR’en de gelegenheid te bieden te overleggen 

 Boer als 
 

roningen) op te stellen, als onderdeel van het invoeringsplan. Daarnaast zou er extra 
unicatieplan beschikbaar gesteld moeten worden. 

 wijze waarop 
ordt omgegaan met (onverwachte) vacatures in Ten Boer, die zijn ontstaan in de periode 

verdracht van de taken. 

l 
rs te 

timuleren, is het van belang dat in het invoeringstraject extra tijd en middelen hiervoor 
olgen van een opleiding).  

de gemeentelijke organisatie in Ten Boer. Wij adviseren dan ook om ruim 
andacht te besteden aan deze belangrijke mijlpaal en hiervoor ook budget beschikbaar 

l er ook in het invoeringstraject extra 
udget beschikbaar gesteld moeten worden voor de uitvoering en afhandeling van de 

gehele plaatsingsp
 

v
met hun desbetreffende achterban. 
 
6.1.4. INTERN COMMUNICATIEPLAN 
Om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie beter te laten verlopen, is het 
belangrijk om gedurende het invoeringstraject de personeelsleden (zowel in Ten
in Groningen) goed te (blijven) informeren over de inhoud en het verloop van het traject.
Daarom adviseren wij (met klem) om een intern communicatieplan (samen met 
G
budget voor de uitvoering van dit comm
 
6.1.5. TUSSENTIJDSE VACATURES 
In het invoeringsplan zal ook aandacht besteed moeten worden aan de
w
tussen het definitieve besluit en de feitelijke o
 
6.1.6. UITVOEREN FLANKEREND BELEID 
In hoofdstuk 5 is aandacht besteed aan het opnemen van flankerend beleid in het sociaa
statuut. Om dit daadwerkelijk uit te voeren en ruimere mobiliteit van medewerke
s
beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld voor het v
 
6.1.7. MOMENT VAN FEITELIJKE OVERDRACHT 
Naar verwachting zal de overdracht van taken en personeel naar Groningen veel impact 
hebben op 
a
te stellen.  
 
6.1.8. OVERIGE FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
Naast bovengenoemde benodigde budgetten, za
b

rocedure van het personeel. 

6.2. DIVERSE VARIATIES VAN INVOERING 
 

In dit advies wordt er in principe vanuit gegaan dat de taakoverheveling naar Groningen
één keer (op een vastgesteld moment) zal plaats vinden. De taakoverheveling zou ook 
gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor zijn twee variaties te bedenken. Bij de 
eerste variatie is er vooraf fictief een totaal (over)plaatsingsoverzicht opgesteld, maar in
de realiteit verloopt de overheveling van taken gefaseerd. In de tweede variatie i
sprake van een totaaloverzich

 in 

 
s er geen 

t vooraf. Gaandeweg het traject wordt per fase bepaald 
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welke taken, onder welke voorwaarden en condities, met de daarbij behorende 
personeelsleden, overgaan. 
 
Ten opzichte van de taakoverheveling in één keer brengen beide variaties voor een 

vergang zowel voordelen als nadelen me H ijn 
sche de voor- en nadelen (per variatie) weerg

 

gefaseerde o
schemati

t zich mee. 
egeven.  

ieronder z

  VAR TIE IA
1 

VAR TIE IA
2 

Voo   rdelen 

- X X Medewerkers kunnen geleidelijk wennen aan de 
nieuwe situatie. 

- Er kan meer tijd worden besteed om mensen o
laten gaan

ver te 
, waardoor wellicht beter maatwerk voor het 

personeel gerealiseerd kan worden 

 X 

- ect worden X X Indien nodig kan het invoeringstraj
bijgesteld 

- at er sprake is 
n ruimer natuurlijk verloop3

X X Er is mogelijk financieel voordeel, omd
van ee

- De in
Groni

bedding van de personeelsleden uit Ten Boer in 
ngen verloopt soepeler  

X X 

    

Nad   elen 

- Er sprake van een langere tijd van onzekerheid
onduidelijkheid voor de personeelsleden ov
toekomstige s

 c.q. 
er de 

ituatie. 

 X 

- Er zullen extra kosten gemaakt worden om de 
tijdelijke personeelssituatie in Ten Boer te 
financieren4. 

X X 

- ijke afstemming tussen medewerkers 
mige 

X X TDe noodzakel
onderling kan moeilijker verlopen, aangezien som
taken wel al zijn overgeheveld naar Groningen en 
anderen niet.T

- 
 economische ontwikkelingen, 

 
ect 

orden doorgevoerd. 

X X Het traject kan mogelijk worden beïnvloed door 
wisselende politieke en
waardoor er mogelijk extra (onverwachte en wellicht
ongewenste) veranderingen in het invoeringstraj
w

- Medewerkers in Ten Boer hebben meer het gevoel 
werkzaam te zijn in een uitgeholde organisatie  

X X 

                                                      
3Gaandeweg zullen er meer mensen afvloeien (door leeftijd en sollicitaties elders), waardoor minder 
personeelsleden overgaan naar Groningen. In zo’n geval kan de overgehevelde taak worden uitgevoerd door 
zittende medewerkers in Groningen. 
4 Hierbij kan onder meer gedacht worden aan dubbele overhead- en managementkosten 
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Wij zullen in dit advies geen voorkeur uitspreken over een mogelijke gefaseerde 
akoverheveling, in welke variatie dan ook. Maar hieronder zullen de complicaties c.q. 

ls besloten wordt dat de taakoverheveling gefaseerd zal worden ingevoerd, dan heeft 

e diverse variaties leveren de volgende consequenties op de formatieplanning  

ect langer duurt. Ook 
al de geldigheid van het sociaal plan langer moeten zijn. Wij adviseren om dan uit te 

echts 
oor die functies, die in een 

epaalde fase van het traject bekend en beschikbaar zijn. Ook zal de plaatsings-
ommissie langer in stand gehouden moeten worden.  

 
 

 

ta
consequentie hiervan worden aangegeven.  
 
A
dat consequenties voor (de inhoud van) het sociaal statuut en sociaal plan.  
 
D
- meer tijdelijke formatie in Ten Boer voor overhead en management. 
 
Voor beide variaties betekent dit dat de plaatsingsprocedure c.q. -traj
z
gaan van drie jaar vanaf het moment van daadwerkelijke plaatsing.  
 
In de tweede variatie zijn er nog meer consequenties te benoemen. Er kan dan sl
sprake zijn van een beperkte belangstellingsregistratie v
b
c
 
 

6.3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN INVOERINGSPLAN
 

Samenvattend kan, voor wat betreft het invoeringsplan, worden aanbevolen c.q. 
oncludeerd dat: gec

- besteed 

et GO/OR Ten Boer dan wel OR’en Groningen; 

d 

- 
ersoneel naar Groningen. Deze variaties hebben allemaal hun eigen 

voor- en nadelen. Ook zijn er per variaties consequenties c.q. complicaties te 
benoemen. 

 
 

er naast eerdere genoemde elementen zal in het invoeringstraject aandacht 
moeten worden aan: 
- de onderhandelingen m
- een intern communicatieplan 
- tussentijdse vacatures 
- het uitvoeren van flankerend belei
- het moment van feitelijke overdracht 
- overige financiële consequenties 
er zijn drie variaties mogelijk voor het overhevelen van taken met het daarbij 
behorende p
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Bijlage 1: Organogram huidige situatie Ten Boer 
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Bijlage 2: Overzicht huidige en nieuwe personeelssituatie 
 
 
 
 
  Huidige

situatie 
 I Nieuwe situatie per 1-1-2007 

     Aantal
medew. 

Unit
B&O 

 DIA5 MD HVD RO/EZ SoZaWe OCSW Totaal 

SOW    10.24 
fte 

14 (1 tijd)  1,0fte 0,2fte - 1 fte - 1,65 fte 3,0 fte  6,85 fte 

BIZ/POA 9,02fte  11 (1 tijd)              
3,7fte 

 4, 4fte - - - - - 8,1 fte 

Ruimte 23,60fte 26 (2 tijd)   - 3,00fte - 18,00fte - - 21,0fte 
Financien 5,03 fte 6  1,7fte  5,0fte - - - - - 6,7fte 
Staf 2,20 fte 3 (1 tijd)    2,6fte - - 0,2fte6   - -    2,8fte 
Dorpswacht         0,90fte 1 - - - - - -    
Secretaris         1,0fte 1 1,0fte - - - - - -    1,0 
Unit B&O  -    3,0fte - - - - - -    3,0 
Griffier         0,4 fte 1 0,4fte     0,4 
Totaal 52,38fte 63*  13,4fte 9,6fte   3,00fte 1,2fte 18,00fte 1,65 fte 3,0 fte  49,85fte 
 
 

                                                      
5 Hierbij is uitgegaan van de Groningse opgave van de scenario best case. 
6 Hier gaat het om crisismanagement 
* Mogelijk teruggebracht naar 51 medewerkers (zie Hoofdstuk 4.1) 
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