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Samenvatting
Vanaf 2013 werkt de V N G volgens een Lokale Agenda met maximaal vijf thema's die voor
gemeenten prioriteit hebben. De leden bepalen welke onderwerpen op de Lokale Agenda moeten
staan en de V N G gaat hier vervolgens krachtig en zichtbaar mee aan de slag.
De V N G vraagt u om samen met de andere leden uit deze tien thema's maximaal vijf
onderwerpen te selecteren voor de Lokale Agenda van 2013.
Dit doen we tijdens de A L V op 6 juni a.s. Hier zal een ledenpeiling worden gehouden, waaruit zal
blijken welke thema's volgens de leden het belangrijkst zijn. Voorafgaand aan de A L V zal de
benodigde informatie aan de gemeenten worden toegezonden. Deze concept-Lokale Agenda,
inclusief de door de V N G te bereiken resultaten, wordt ter vaststelling aan u voorgelegd op een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in het najaar.
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Geacht college en gemeenteraad,
Vanaf 2013 werkt de V N G volgens een Lokale A g e n d a met maximaal vijf thema's die voor
gemeenten prioriteit hebben. De leden bepalen welke onderwerpen op de Lokale Agenda moeten
staan en de V N G gaat hier vervolgens krachtig en zichtbaar mee aan de slag.
In maart en april hebt u kunnen aangeven welke onderwerpen volgens u op de Lokale Agenda
thuishoren. Zo'n 150 gemeenten, gemeentegroepen, colleges, individuele bestuurders en
raadsleden hebben onderwerpen aangedragen die volgens hen belangrijk zijn in 2013. Bij alle
aangeleverde thema's is gekeken welke toegevoegde waarde de V N G kan leveren. De tien meest
genoemde onderwerpen waarbij de V N G een belangrijke rol kan spelen, zijn:
1. Decentralisatie Werken naar Vermogen
2. Decentralisatie A W B Z
3. Decentralisatie Jeugdzorg
4. Veranderde verhoudingen tussen gemeenten en burgers
5. Financiële Agenda
6. Demografische Ontwikkelingen: krimp en vergrijzing
7. Slim Samenwerken
8. Woningmarkt
9. Lokale Veiligheid
10. Nieuw Omgevingsrecht.
De V N G vraagt u om samen met de andere leden uit deze tien thema's maximaal vijf
onderwerpen te selecteren voor de Lokale Agenda van 2013. Dit doen we tijdens de A L V op
6 juni a.s. Hier zal een ledenpeiling worden gehouden, waaruit zal blijken welke thema's volgens
de leden het belangrijkst zijn. Voorafgaand aan de A L V zal de benodigde informatie aan de
gemeenten worden toegezonden. Deze concept-Lokale Agenda, inclusief de door de V N G te
bereiken resultaten, wordt ter vaststelling aan u voorgelegd op een Buitengewone Algemene
Ledenvergadering (BALV) in het najaar.

Bijeenkomsten
Voorafgaand aan de B A L V organiseert de V N G een of meerdere bijeenkomsten waarbij we graag
met u doorpraten over de thema's van de concept-Lokale Agenda. Ook brengen we in kaart wat
de V N G op deze thema's moet bereiken voor de leden.
U hoeft overigens niet te wachten op de bijeenkomsten van de V N G ; u kunt ook zelf besluiten een
bijeenkomst te organiseren over een thema of thema's van de concept-Lokale Agenda, met als
doel resultaten en processen in kaart te brengen. De V N G zal in dat geval zorgen voor
aanwezigheid van een VNG-medewerker, een zaal, een spreker of anderszins. U ontvangt
hierover nog nader bericht, maar u kunt zich ook nu alvast melden bij de projectmanager van de
Lokale Agenda 2013, Annemiek Wissink, annemiek.wissink@vnq.nl
Werkwijze V N G
Alle thema's van de Lokale Agenda krijgen een projectleider binnen de V N G die zichtbaar vorm
en inhoud geeft aan het thema. De projectleiders komen te werken in een nieuwe afdeling binnen
de V N G . Resultaatgericht en zichtbaar werk verrichten voor gemeenten zal hierbij voorop staan.
Thema's die niet op de Lokale Agenda terecht komen maar wel van belang zijn voor gemeenten
en waarop de V N G resultaten kan bereiken, verdwijnen uiteraard niet uit het zicht. De V N G heeft
de afgelopen maanden een afwegingskader ontwikkeld waaraan alle andere onderwerpen die
zich aandienen worden getoetst. De V N G bepaalt op basis hiervan haar inzet. Het
afwegingskader is vanaf 6 juni 2012 te vinden op www.vnq.nl.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
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A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven

THEMA'S VNG AGENDA 2013

Tien mogelijke thema's voor de VNG Agenda 2013
In het voorjaar van 2012 hebben de leden op verschillende wijzen hun voorstellen kunnen doen voor
de invulling van de V N G Agenda 2013. Hierbij leggen wij u tien thema's voor die in de ontvangen
reacties van de leden het meest prominent naar voren kwamen. Voorafgaand aan het overzicht van
de thema's staan wij eerst nog kort stil bij de samenhang tussen de drie grote decentralisatie op het
terrein van werk, zorg en jeugd.

Vooraf: samenhang drie decentralisaties
Met de integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding vindt een indrukwekkende transitie
plaats in het sociale domein. Gemeenten geven hierbij invulling aan hun rol als "eerste overheid".
Bij de voorbereiding en implementatie van deze stelselwijzigingen is het leggen van dwarsverbanden
van groot belang. Niet alleen voor de burgers om wie het uiteindelijk gaat, maar ook voor de
uitvoerbaarheid, de beheersing en de financiering. Het is voor gemeenten zaak de juiste verbindingen
te leggen en de vaart erin te houden. In de publicatie van april 2012 licht de V N G de samenhang toe
vanuit acht invalshoeken: vervoer, opdrachtgeverschap, licht verstandelijk gehandicapten,
dagbesteding, cumulatie van maatregelen, regionale samenwerking, informatievoorziening en
organisatie & bedrijfsvoering. De V N G zai deze samenhang bewaken en de gemeenten informeren
over de belangrijkste ontwikkelingen.

"Factsheets samenhang decentralisat
Deze factsheets vindt u via de volgende link:
http://www.vnq.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/sociale zaken/2012/20120412 factsheets sam
enhanq decentr.pdf

1. Decentralisatie Werken naar vermogen
Gemeenten blijven zich - ook na de val van het kabinet - inzetten voor het maximaal verzilveren van
de capaciteiten van burgers. Daarbij zetten ze vooral in op de kwetsbare burgers, mensen die zich
zonder ondersteuning niet kunnen redden op de arbeidsmarkt. Gemeenten ondersteunen de
beweging naar een meer inclusieve arbeidsmarkt. Het moet weer normaal worden om een baan bij
een reguliere werkgever te krijgen. Daar zetten zij dan ook op in. Door een werkgeversgerichte
aanpak te kiezen en de werkgeversaanpak als gemeenten onderling goed te coördineren.
Tegelijkertijd constateren gemeenten dat de voorstellen van het oude kabinet geen recht doen aan de
praktijk waar zij, werkgevers en werkzoekenden mee te maken hebben. De ingebouwde bureaucratie
belemmert de dynamiek voor gemeenten en werkgevers en de enorme bezuiniging leidt ertoe dat niet
meer, maar juist minder werkzoekenden aan het werk komen.
Gemeenten pleiten daarom voor het vasthouden van het idee van werken naar vermogen. Dat idee
moet dan wel anders uitgewerkt worden. Zeker nu op hetzelfde moment op het bredere gebied van
werk, inkomen, zorg en welzijn maatregelen worden getroffen, die leiden tot een stapeling van
effecten voor kwetsbare groepen in de samenleving.

en van hun Vereniging

H

M

Verkrijgen van een toereikend instrumentarium en een ruime mate van beleidsvrijheid
Verkrijgen van voldoende middelen voor de gerichte en meerjarige begeleiding van
werkzoekenden en werkgevers
Zeker stellen van blijvende ondersteuning van de reeds ingezette herstructurering van
de Sw-sector
Aanspreken van Rijk en werkgevers op hun verantwoordelijkheid om de inclusieve
arbeidsmarkt verder uit te werken. Ook zij moeten werken naar vermogen een succes maken
Monitoring van ontwikkelingen en het informeren van de leden daarover
Facilitering van kennisuitwisseling tussen de leden
Ondersteuning van de leden door het bieden van een "gebruiksaanwijzing" (handvatten,
modellen, brochures, etc.) voor de uitvoering van deze complexe taak.

2. Decentralisatie AWBZ
Gemeenten krijgen met de decentralisatie van delen van de A W B Z de mogelijkheid om voor burgers
met beperkingen de ondersteuning beter te organiseren en meer individueel en lokaal maatwerk te
leveren. Gemeenten kunnen bij mensen met beperkingen meer de eigen mogelijkheden aanspreken
en hun omgeving en sociale netwerk er bij betrekken. Met de W m o kunnen gemeenten een andere
verhouding met organisaties aangaan, minder uitgaan van aanbod en meer gericht op resultaat, meer
gericht op samenwerking, minder bureaucratie en meer ruimte voor de professional. En gemeenten
kunnen met deze 'gekantelde' manier van werken uiteindelijk de kosten van ondersteuning beter
beheersen.
De opgave die op gemeenten afkomt is groot, evenals de belangen van de mensen en organisaties
waar het om gaat. Gemeenten zullen in de komende periode de transitie van begeleiding moeten
vormgeven, terwijl ze tegelijk nog bezig zijn om de bestaande W m o door te ontwikkelen. Mogelijk leidt
een nieuw regeerakkoord tot verdergaande decentralisaties vanuit de A W B Z . Om deze transities
zorgvuldig te laten verlopen moeten de randvoorwaarden (tijd, kennis, beleidsvrijheid,
gegevensoverdracht) op orde zijn en de financiële risico's moeten beheersbaar zijn.

Wat de leden verwachten van hun Vere
Verkrijgen van een toereikend instrumentarium en een ruime mate van beleidsvrijheid
Verkrijgen van voldoende middelen en een adequaat financieel arrangement (passende
verdeling en indexering)
Afspraken met landelijke partijen (aanbieders, verzekeraars) teneinde lokaal integraal beleid
en uitvoering mogelijk te maken
Monitoring van ontwikkelingen en het informeren van de leden daarover
Facilitering van kennisuitwisseling tussen de leden
Ondersteuning van de leden bij de transities door het bieden van onder meer handreikingen,
modellen en bijeenkomsten.

Jeugdzorg en jeugdbescherming worden een geïntegreerd onderdeel van de lokale en regionale
ondersteuningstructuur voor opvoeders en kinderen. Niet het recht op jeugdzorg staat daarbij
centraal, maar het recht van kinderen op een goede opvoeding en op het gezond en veilig opgroeien
tot een volwassen, vaardige en zelfstandige burger. Rijk, provincies, drie stadsregio's en gemeenten
werken in gezamenlijkheid aan deze stelselwijziging in de jeugdzorg.
Deze transformatie (inhoudelijke vernieuwing) van de jeugdzorg en jeugdbescherming moet leiden tot:
Laagdrempelige beschikbaarheid van advies en instructie, ondersteuning, begeleiding en
eerstelijns hulpverlening
Beschikbaar krijgen van specialistische expertise voor versterking van de eerste lijn
Het 'erbij' halen van specialistische interventies in de ondersteuning aan opvoeders en
kinderen
Integratie van een jeugdbeschermingsmaatregel in de hulpverlening en ondersteuning.
Beoogd wordt dat opvoeders en kinderen met deze andere manier van werken in de uitvoering
sneller, beter en effectiever geholpen worden. De jaarlijkse toename van het beroep op - vaak dure vormen van jeugdzorg moet teruggedrongen worden. Het stelsel dreigt anders onbetaalbaar te
worden.
Voor gemeenten is sprake van een uitdagend, serieus, nieuw pakket. Provinciale jeugdhulpverlening,
jeugdbescherming, jeugd-ggz, hulp aan kinderen en/of ouders met een lichtverstandelijk beperking
worden tot nu toe via zorgverzekering, A W B Z , direct door het Rijk en provincies bekostigd en
aangestuurd. Met de decentralisatie wordt de verkokerde manier van werken in de jeugdhulp
aangepakt.Omdat de decentralisatie ook een inhoudelijke vernieuwingslag in de (organisatie en inzet)
ondersteuning en hulpverlening beoogt, wordt er veel van de bestuurskracht en organisatorische inzet
van gemeenten verwacht. Maar ook van zorgaanbieders, professionals en cliënten.
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het verkrijgen van adequate middelen (macro gezien en per individuele gemeente)
het verkrijgen van een toereikend instrumentarium en een ruime mate van beleidsvrijheid
het monitoren van ontwikkelingen en het informeren van de leden daarover
het faciliteren van kennisuitwisseling tussen de leden
het ondersteunen van de ieden door het bieden van een "gebruiksaanwijzing" (handvatten,
modellen, brochures, etc.) voor de uitvoering van deze voor gemeenten nieuwe complexe
taak.

4. Veranderende verhoudingen tussen gemeenten en burgers

De maatschappij is voortdurend in beweging en de afstemming van het bestuur hierop eveneens. Er
ontstaat een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen inwoners, gemeente
(ambtelijk en bestuurlijk), professionele instellingen en maatschappelijke organisaties. Veranderingen
die worden gevoed uit discussies over bezuinigingen, taakoverheveling en bestuurlijke veranderingen.
Maar ook uit veranderende opvattingen en verwachtingen over de rol van de overheid in relatie tot
zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Daarnaast hebben maatschappelijke ontwikkelingen
zoals de snelle opkomst van sociale media of de pensioneringsgolf binnen het ambtelijk apparaat
invloed op de werkwijze van gemeenten. Kortom: gemeenten zien zich gesteld om de komende jaren
handen en voeten te geven aan een bont palet aan veranderingen.
Het thema besteedt aandacht aan de rol van gemeenten binnen de overheid, de rol van gemeenten in
het maatschappelijke verkeer, en de borging van de democratische legitimiteit. Meer concreet gaat
het daarbij om:
De rol van de gemeente (regiegemeente, netwerkgemeente)
Vormgeving van dienstverlening
Inrichting van burgerparticipatie
Versteviging van lokale democratie (in relatie tot de verkleining van gemeenteraden)
Goed werkgeverschap in een krimpende arbeidsmarkt.

Wat de leden verwachten van hun Vereniging
In kaart brengen van trends in kaart en duiding van de betekenis voor het lokaal bestuur
Inspiratie als het gaat om de wisselwerking overheidsparticipatie - burgerparticipatie. Het is
belangrijk dat de V N G niet alleen denkt maar ook doet, en de strategische vertaling maakt
naar de inhoud
Verzameling en toegankelijk maken van best practices
Handen en voeten geven aan de "eerste overheid"
Lobby in Den Haag en Brussel om ruimte te bedingen voor lokale overheden, zodat
overheden flexibel kunnen inspelen op de lokale situatie
Een netwerk van consulenten of ambassadeurs die gemeenten ondersteunen.

5. Financiële agenda
De gemeentelijke financiën staan onder druk. De economische situatie vraagt om bezuinigingen, de
rijksbijdragen aan gemeenten en eigen inkomsten dalen, en de uitvoeringstaken van gemeenten
nemen toe. Dit stelt gemeentebesturen voor ingrijpende financiële keuzes. Daarbij doen zich
knelpunten voor doordat de keuzes binnen de huidige wet- en regelgeving niet in volle vrijheid te
maken zijn, bijvoorbeeld door de plicht voorzieningen te verstrekken. Tegelijkertijd staan de
mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven onder druk door dalende inkomsten uit bijvoorbeeld
grondexploitatie en beperkingen bij de exploratie van het eigen belastinggebied. Tot slot zullen de
gemeentelijke financiën onder druk komen te staan door veranderingen in wet- en regelgeving zoals
de Wet houdbare overheidsfinanciën.
Het belang van de financiële positie en ruimte van gemeenten is evident. De geschetste
ontwikkelingen vormen met elkaar een sterke bedreiging voor de lokale overheid. De ontwikkelingen
rond de gemeentelijke financiën vragen om veel creativiteit. Creativiteit om de begrotingen sluitend te
krijgen en om nieuwe inkomstenbronnen te vinden.

Wat de leden verwachten van hun Vereniging
Proactief lobbyen en input leveren richting het Rijk
Verschillende belangen uit de achterban in kaart brengen en hierover het gesprek tussen
leden arrangeren
Kennis ontsluiten over de vraag wat de effecten zijn van een kleinere lokale overheid met
minder middelen
In het algemeen zou de V N G een verkenning moeten doen naar de vraag wat betekent het
als voor gemeenten groei niet langer de norm is
Rekenmodellen, afwegingskaders en benchmarking ontwikkeien
Onderzoek naar investeringsmogelijkheden en vergroting economische trekkracht
Ondersteuning bij inhoud, organisatie en expertisedeling inkoop en aanbesteden
Onderzoek naar verruiming en stroomlijning gemeentelijk belastinggebied
Voorbereiding wetswijzigingen gemeentelijk belastinggebie

6. Demografische ontwikkelingen: krimp en vergrijzing
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Meer dan de helft van de gemeenten krijgt voor 2025 te maken met structurele bevolkingsdaling.
Structurele bevolkingsdaling geeft gecompliceerde maatschappelijke vraagstukken waarbij wonen,
werken, voorzieningen, leefbaarheid en een sterk veranderde samenstelling van de bevolking in
onderlinge samenhang betrokken zijn.

In 2009 was krimp al een strategisch thema van de V N G en de V N G participeert vanaf die tijd ook in
het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) en het Interbestuurlijk Platform Bevolkingsdaling (IPB).
Doormiddel van het Actieplan 'Krimpen met kwaliteit' zijn een aantal acties opgestart (oa. Op het
gebied van de woningmarkt, gemeentefonds, handreikingen, inventarisaties knellende wet- en
regelgeving, experimenten en samenwerking).

Bij de eerste voortgangrapportage (2011) is besloten dat leefbaarheid in krimpgebieden hoofddoel
blijft maar economische vitaliteit is als nieuwe prioriteit toegevoegd. In 2012 wil het rijk convenanten
sluiten met de zogenaamde topkrimp- en anticipeergebieden. Probleem dat blijft bestaan zijn de
financiële consequenties van krimp voor gemeenten.

Gemeenten zien mogelijke problemen als er geen tijdige bewustwording is. De implicaties van de
verandering van de bevolkingssamenstelling heeft grote invloed op allerlei beleidsterreinen. In
krimpgebieden wordt de bevolking over het algemeen ouder, heeft een lager inkomen en er zijn
relatief meer sociale problemen.

Wat de leden verwachten van hun Vereniging
Effecten volgen en in kaart brengen (trendwatching)
Informatievoorziening richting gemeenten (bijv. best practices)
In samenspraak met de leden (en netwerken) komen tot verdere visieontwikkeling
Belangenbehartiging richting de andere overheden (financiën, experimenteerruimte).

7. Slim samenwerken
Gemeenten zijn zonder uitzondering bezig met intergemeentelijke samenwerking. Gemeenten lopen
bij de inrichting van deze samenwerking tegen vragen aan over bijvoorbeeld (aan)sturing, draagvlak,
(juridische en organisatorische) vormgeving. Er is veel kennis en ervaring bij gemeenten zelf over
goede en minder goede aanpakken en voorbeelden. Tijdens de B A L V in het najaar van 2010 heeft
de V N G daarom de opdracht gekregen om een ondersteuningsprogramma gericht op het uitwisselen
van deze kennis en ervaring aan te bieden. Dat heeft in 2011 geleid tot de inrichting van het
ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken.
De komende jaren krijgen gemeenten te maken met een verdere uitbreiding van hun taken, financiële
druk als gevolg van de economische crisis en veranderingen in het personeelsbestand als gevolg van
de vergrijzing. Gemeenten staan voor de uitdaging om meer te doen met minder middelen.
Intergemeentelijke samenwerking biedt hierbij ook voor de toekomst kansen en mogelijkheden op
zeer veel beleidsterreinen. Het programma Slim Samenwerken kan ondersteuning (blijven) bieden
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gemeenten (individueel) te ondersteunen.

Wat de leden verwachten van hun Vereniging
Een knooppunt zijn voor kennis en ervaring op het gebied van samenwerking. Zowel via het
web en publicaties als in het organiseren van ontmoetingen
Daarbij moet kennis en ervaring van succesvolle samenwerking (best practices) worden
gedeeld, maar vooral ook aandacht zijn voor de knelpunten en dilemma's bij samenwerking
Een netwerk van consulenten of ambassadeurs op het gebied van samenwerken.
Gemeentelijke ervaringsdeskundigen zouden ais "onafhankelijke derden" kunnen adviseren
Concreet betreft het onder andere ondersteuning bij taken gerelateerd aan de decentralisaties
die bovenlokaal uitgevoerd zullen worden. En het "decentralisatieproof" maken van bestaande
samenwerkingsverbanden
Ondersteuning van raden bij het inrichten/versterken van hun controlerende rol (vormgeven
opd rachtgeverschap)
Informatie/uitleg/meedenkend vermogen over verschillende modellen/vormen van
samenwerking. En de bijbehorende organisatievormen
Op collegiaal niveau (intervisie) kennis uit te wisselen over de interpersoonlijke (niet zo zeer
instrumentele) aspecten van samenwerken
Bijeenkomsten (op maat) bieden de mogelijkheid gewenste onderwerpen aan te snijden en
met gelijken kennis en ervaring uit te wisselen.

8. Woningmarkt
De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is een taak voor de gemeente. De financiering van ingrepen
in de fysieke omgeving (woningmarkt, publieke ruimte, herstructurering, woningbouwproductie en
gebiedsontwikkeling) staat onder grote druk. Gemeentelijke grondexploitaties zijn niet meer sluitend,
Rijkssubsidies drogen op en de investeringscapaciteit van woningcorporaties loopt terug. Kortom de
woningmarkt zit op slot en dit zorgt voor verschillende problemen bij gemeenten (financieel, fysiek,
maar ook op het gebied van leefbaarheid).

Landelijk beleid bepaalt in hoge mate de mogelijkheid van gemeenten om de fysieke omgeving vorm
te geven en specifieke doelgroepen te huisvesten. Veel gemeenten hebben te maken met een
stapeling van problematiek bij bepaalde burgers die zich ook fysiek concentreert in bepaalde buurten,
of kernen. Gemeenten moeten instrumenten in handen houden om met sociale of fysieke
maatregelen problemen op te kunnen lossen.

O p de woningmarkt staan herzieningen op stapel (hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag) en het
corporatiestelsel wordt grondig herzien. 2013 wordt voor gemeenten een belangrijk jaar, waarin
samen met de corporaties moet worden bezien hoe de woningvoorraad aan sociale huur kan worden
ingericht en hoe middeninkomens op de woningmarkt kunnen worden bediend.

Ingrepen op de woningmarkt hebben daarnaast grote consequenties voor de betaalbaarheid van het
wonen. Dit is een thema dat gemeenten aangaat, omdat het uitdrukkelijk raakt aan de
inkomenspositie van burgers met een laag of modaal inkomen. Deze mensen moeten betaalbaar
kunnen wonen en een wooncarrière kunnen doorlopen.

9*\

In samenspraak met de leden (en netwerken) komen tot visieontwikkeling gericht op het weer
in beweging krijgen van de woningmarkt
Beïnvloeding van wet- en regelgeving (lobby)
Belangenbehartiging
Informatievoorziening richting gemeenten.

9. Lokale veiligheid
Gevoelens van (on)veiligheid hebben een grote impact op het welbevinden van burgers. De vraag
naar veiligheidszorg vanuit de samenleving is onverminderd groot. Om dit te bereiken dienen zaken
als jeugdoverlast, fysieke verloedering en veel voorkomende criminaliteit zoveel mogelijk te worden
voorkomen. Incidenten op het terrein van informatiebeveiliging (Lektober), fysieke veiligheid
(Moerdijk) vragen van gemeenten een flinke ambitie, nieuwe manieren van werken en voldoende
uitvoeringscapaciteit. Omdat (het gevoel) van (on)veiligheid zich voordoet in wijken, buurten en
straten, nemen gemeenten regie aan de hand van integrale veiligheidsplannen waarmee
politiecapaciteit wordt verdeeld, maken afspraken met veiligheidspartners, coördineren de aanpak
van overlastgevende jeugd in veiligheidshuizen en stellen toezichthouders en boa's aan om de
leefomgeving veilig, heel en schoon te houden. Met de vorming van 25 veiligheidsregio's op basis van
verlengd lokaal bestuur hebben gemeenten een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van de
(voorbereiding) op rampenbestrijding en crisisbeheersing verder te versterken.
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bedreigen: het terugtrekken van de politie op zogenaamde 'kerntaken', het van de gemeenten weg
organiseren van de politieorganisatie in 10 politieregio's, op termijn gevolgd door brandweer,
G H O R / G G D in 10 veiligheidsregio's, het door het Rijk verordonneerde aantal van 25
veiligheidshuizen, een O M dat zich terugtrekt op het regionaal niveau.

Een verdere opschaling en functionalisatie van veiligheid op het niveau van de 10
politieregio's, door een reorganisatie van de veiligheidsregio's, vermindering aantal
veiiigheidshuizen, voorkomen
inzet voor een wettelijke regeling van de doorzettingsmacht van de burgemeester bij integraal
veiligheidsbeleid
Een lobby voor de uitbreiding van het toepassingsdomein van boa's in de openbare ruimte,
waarbij het in ieder geval gaat om lichte verkeersovertredingen en enkele lichte milieufeiten.
Binnenkort komen de gemeenten in VNG-verband met een visie op de gemeentelijke
handhaving van de openbare ruimte in de toekomst
Ondersteuning van gemeenten bij de vormgeving van hun veiligheidsbeleid
Expertise op het terrein van burgemeestersbevoegdheden.

10.Nieuwe omgevingsrecht
De Stelselherziening Omgevingsrecht heeft tot doel bundeling en vereenvoudiging van wet- en
regelgeving voor het omgevingsrecht. Veel gemeenten ervaren het omgevingsrecht als complex,
verkokerd en onduidelijk. De complexiteit van wet- en regelgeving op dit terrein is één van de
oorzaken voor de lange tijdsduur, hoge kosten en onvoorspelbaarheid van de uitkomst van
bestuurlijke en juridische procedures. Ook voor gemeenten zou het goed zijn om de besluitvorming in
het omgevingsrecht te verbeteren en te versnellen.

Ontwerpprincipes of uitgangspunten vanuit het Rijk zijn: een gelijkwaardige bescherming van de
leefomgeving, een geïntegreerde en ontwikkelingsgerichte benadering, betere aansluiting op
Europese wetgeving en onderling vertrouwen in overheden en marktpartijen.

Voor gemeenten is het ook van belang dat de bestuurlijke en administratieve lasten verminderen door
een vereenvoudiging van de planvorming en instrumentarium (ook financieel). Verder zou met de
stelselherziening de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak vergroot moeten
worden. Voor gemeenten is het ook van belang dat een geïntegreerd strategisch omgevingsbeleid
bevordert wordt en er meer ruimte komt voor belangenafweging op gebieds- en projectniveau. De
rechtsbescherming van burgers en bedrijven moet daarbij intact blijven; het moet voor alle
betrokkenen duidelijk zijn op welke tijden en op welke gronden inspraak en beroep mogelijk zijn.
En tenslotte is een duidelijke bevoegheidsverdeling tussen de verschillende overheden van groot
belang. Waarbij het primaat bij gemeenten zou moeten liggen.

Wat de leden verwachten van hun Vereniging
De verschillende belangen en standpunten van de achterban in kaart brengen en hierover
met de leden (en netwerken) discussiëren
De standpunten van de gemeenten/VNG op een krachtige manier in brengen tijdens het
ontwerpproces
Na het ontwerpproces in het besluitvormingsproces een actieve lobby richting de kamer om
de standpunten van gemeenten ook daar onder de aandacht te brengen
Ondersteuning en voorlichting aan gemeenten bij de implementatie van het nieuwe
omgevingsrecht.
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Beste leden van de A L V V N G ,
Bijgaand treft u het evaluatierapport K I N G opgesteld door het organisatieadviesbureau
Berenschot.
De c o n c l u s i e s e n a a n b e v e l i n g e n zijn e i n d april in h e t m a n a g e m e n t t e a m v a n K I N G e n in
de R a a d v a n T o e z i c h t v a n K I N G b e s p r o k e n . H i e r n a g e e f ik, s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r v a n
de R a a d v a n T o e z i c h t K I N G , e e n r e a c t i e op d e a a n b e v e l i n g e n e n e e n i m p r e s s i e v a n d e
maatregelen die KING neemt op basis van deze aanbevelingen.
De R a a d v a n T o e z i c h t e v e n a l s h e t MT K I N G is c o n t e n t m e t d e z e r a p p o r t a g e e n z e e r
e r k e n t e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g d i e K I N G v a n u, g e m e e n t e n , krijgt in d e k o r t e tijd v a n
z i j n b e s t a a n . H e t e v a l u a t i e r e s u l t a a t biedt o n s i n z i e n s v o l d o e n d e v o e d i n g s b o d e m o m
KING te continueren.
Het r a p p o r t biedt v o o r o n s g o e d e , c o n c r e t e a a n k n o p i n g s p u n t e n o m K I N G d o o r t e
ontwikkelen. W e herkennen twee duidelijke verbeterlijnen, te weten
portfoliomanagement en verantwoording naar de gemeenten.
F o c u s zal w o r d e n a a n g e b r a c h t in h e t portfolio v a n K I N G d o o r nog m e e r a a n t e s l u i t e n
op d e b e h o e f t e n v a n g e m e e n t e n . K I N G w e r k t v o o r g e m e e n t e n e n levert d i e n s t e n d i e
g e m e e n t e n v r a g e n . S c h e r p e r e p r o d u c t / m a r k t combinaties zijn hiervan het te behalen
r e s u l t a a t . D a a r n a a s t biedt d e r a p p o r t a g e g o e d e i n p u t v o o r e e n b e t e r p a s s e n d e
governancestructuur waardoor K I N G de verantwoording naar gemeenten (via de ALV)
b e t e r kan o r g a n i s e r e n .
Met h a r t e l i j k e g r o e t ,

Tof Thissen
Directeur KING

M a r c e l Meijs
Voorzitter Raad van Toezicht KING

KWALITE1T5
INSTITUUT
NinEILANDSI
GFME.FNTFH
VflfTBiniglrsrj van
Nadert a incUft Ge-mecntcn

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Evaluatie KING: "Samen sterk
voor krachtige gemeenten"
Samen werken aan de uitvoeringskracht van gemeenten

25-4-2012

1

Aanleiding

De Algemene Ledenvergadering V N G heeft op 10 juni 2009 besloten tot de oprichting van het
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Bij dit besluit heeft de Algemene Ledenvergadering
tevens besloten dat na drie jaar een formele evaluatie dient te worden uitgevoerd. Aan deze
besluitvorming is met deze nota, inclusief bijlage, gestalte gedaan. De evaluatie is uitgevoerd door een
onafhankelijk bureau welke niet bij de oprichting van KING betrokken is geweest, namelijk Berenschot
Groep B.V. Het evaluatieproces is begeleid door enkele leden van het VNG-bestuur en Raad van
Toezicht KING.
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Inleiding

Voor inwoners is de gemeente de meest nabije overheid. Zij wenden zich tot hun lokale overheid met
vraagstukken of wensen met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid, onderwijs, werk, welzijn, zorg en
sport en dergelijke. Als antwoord hierop organiseren gemeenten nabije en goede dienstverlening. O m
die reden noemde de commissie-Van Aartsen gemeenten "De Eerste Overheid". Om de ambitie aan die
vraagstukken en wensen van dienstverlening waar te maken is de kwaliteit ervan en bovendien krachtig
lokaal bestuur essentieel.
Om deze ambitie van de gemeenten te ondersteunen is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING) in 2009 door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgericht als
uitvoeringsorganisatie voor en door gemeenten. Met name KING zal de verbinding kunnen maken
tussen de uitvoering bij gemeenten naar de beleidsvorming door besturen. KING is opgericht met drie
belangrijke pijlers, namelijk: bestuurskracht, benchmarking en e-dienstverlening. Daarbij was mede de
doelstelling om de monitoring en toezicht vanuit het Rijk en provincies terug te dringen omdat deze niet
automatisch tegemoetkomen aan de vragen en behoeften van gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten
meer autonomie en vrijheid ten aanzien van de uitvoering van hun taken en kunnen zij steeds meer
eigen sturingsprincipes inzetten.
Met de oprichting van KING heeft de V N G bewust gekozen voor een parallelle structuur. De V N G heeft
KING als zelfstandige organisatie gepositioneerd om de ruimte te bieden zich tot een volwaardig
kwaliteitsinstituut voor gemeenten te ontwikkelen en daarbij nauwe aansluiting te vinden op de ritmiek
van de uitvoering. Deze strategie voor de ontwikkeling van KING is geslaagd, zoals de evaluatie van
KING laat zien (bijlage). Echter het werk is nog niet af en ondertussen zijn de gemeenten voor nieuwe
grote opgaven geplaatst.
De opgave van de gemeenten om met bijvoorbeeld de komst van de drie decentralisaties (Jeugd,
ondersteuning/dagbesteding A W B Z en Werken naar Vermogen) kwaliteit te leveren in de uitvoering is
groot. Gemeenten zoeken elkaar steeds vaker op en werken steeds vaker ook daadwerkelijk samen.
Hierbij is behoefte aan een partij die de regie neemt, visie heeft en vooruitgang aanjaagt. De V N G zou
deze rol kunnen opnemen. Uit de frequente contacten tussen de V N G met individuele en groepen leden
komt naar voren dat gemeenten behoefte hebben aan een gezaghebbende regisseur die namens hen
de belangen behartigd en de regie pakt bij de vertaling naar uitvoering.
Bij de versterking van de samenwerking om de uitvoeringskracht van gemeenten te bevorderen wordt
er expliciet gekeken of dit binnen de V N G zelf wordt opgepakt, of vanuit juist vanuit of samen met
nevenorganisaties. De ondersteuning op uitvoering vraagt om een gebundelde aanpak met sterke
professionele partners. Het ligt voor de hand dat de V N G hierbij het door de V N G zelf opgerichte KING
betrekt. De evaluatie en het vervolg van KING sluiten hierop aan. De evaluatie KING is zoals bij de
oprichting bepaald uitgevoerd, zie bijlage met de onderzoeksresultaten. Deze resultaten en
aanbevelingen vertonen een sterke parallelliteit met de ontwikkelingen bij de V N G .
Voor u ligt een gezamenlijk voorstel van de V N G en KING dat antwoord geeft op het bovenstaande.

j.

3

Context

De maatschappelijke, economische en politiek/bestuurlijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren
hebben er voor gezorgd dat de context waarbinnen gemeenten opereren fors is gewijzigd. Het Rijk stoot
taken af en draagt deze over aan gemeenten, echter gelijk met een financiële taakstelling/flinke
bezuiniging. Het argument is dat gemeenten het beter en efficiënter kunnen uitvoeren en meer nabij
aan de burgers zijn.
De vraag is dan ook hoe, gegeven de complexiteit van de problematiek, gemeenten toch tot
beleidsrealisatie kunnen komen. De term beleidsrealisatie verwijst daarbij naar niet alleen bedenken en
'voeren van beleid', maar naar ook het daadwerkelijk 'boeken van resultaten', in de brede zin van het
woord; het gaat om beleid dat een beoogd maatschappelijk effect teweeg brengt." Beleidsrealisatie
vraagt steeds meer nauwe binding tussen beleid en uitvoering, alsmede het herstellen en versterken
van de onverbrekelijke en wederkerige relatie tussen 'wat' en 'hoe'. Daarbij kunnen andere
sturingsprincipes worden gehanteerd die ruimte bieden voor maatschappelijk potentieel en daardoor
passen bij de netwerksamenleving van nu: een vorm van netwerksturing.
De bestuursafspraken van medio 2011 geven richting aan de nieuwe grote maatschappelijke opgaven
voor gemeenten. Deze opgaven hebben een complex karakter. Gemeenten hebben behoefte aan
samenwerking en ondersteuning om gehoor en invulling te geven aan deze opgaven. Samenwerking
tussen gemeenten is veelal een must om een antwoord te vinden op dergelijke vraagstukken. En
ondersteuning is daarbij onontbeerlijk vanuit de vraag: 'hoe organiseren en sturen wij op een effectieve
en efficiënte wijze onze dienstverlening'.
De rol van gemeenten verandert (meer taken, meer diversiteit, meer uitvoering) en daarmee is er een
verandering in de behoefte aan activiteiten van de brancheorganisatie V N G ontstaan. De binding van
leden aan de V N G komt naast belangenbehartiging over beleid steeds meer tot uiting in de resultaten
van de uitvoeringsondersteuning. Deze verandering is al enkele jaren gaande en wordt steeds beter
zichtbaar. De V N G heeft hier eerder al proactief op ingespeeld met de oprichting van KING. Met name
KING zal de verbinding kunnen maken tussen de uitvoering bij gemeenten naar de beleidsvorming door
besturen.
V N G heeft drie jaar geleden met de oprichting van KING een veranderstrategie gehanteerd om een
antwoord te geven op de toenemende behoefte van haar leden om uitvoeringskracht te versterken en
het verticaal toezicht van het Rijk en provincies te verminderen. Omdat activiteiten op het
uitvoeringsterrein een andere dynamiek kennen dan activiteiten van een belangenorganisatie heeft de
V N G bewust gekozen voor een parallelle structuur naast de V N G . Om zodoende vrije ruimte te creëren
voor een organisatie om zich te ontwikkelen, om versplintering en bureaucratie tegen te gaan en om
bestaansrecht te verwerven op het uitvoeringsterrein. Deze bewuste veranderstrategie heeft, en dat
was voorzien, ook een keerzijde. Er ontstaat wrijving tussen de nieuwe organisatie KING en de V N G
waarbij conflicten onvermijdelijk zijn. Dit is een gezonde wrijving die herkenbaar is bij vele organisaties
met een scheiding tussen beleid en uitvoering. Echter, het moet zich niet uiten in een
concurrentiegevoel; de evaluatie KING geeft aan dat hierop soms risico wordt gelopen. Hoe dit bij een
vervolg van KING als gezonde wrijving te behouden is tevens in dit voorstel van de V N G en KING
meegenomen.
Er dienen meer richting en focus te komen in het opereren van de V N G . Wat nodig is, is een
onderscheidende profilering, een afbakening van aandachtsgebieden en een toegespitste benadering
van de onderscheiden doelgroepen binnen onze leden. Soortgelijke conclusies zijn ook terug te zien in
de evaluatie over KING. In deze evaluatie komt de aanbeveling rond portfoliomanagement en
doelgroepmanagement even duidelijk naar voren als bij de veranderopgave V N G .
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KING is een jonge organisatie van nog geen drie jaar oud, welke langzamerhand de pioniersfase
ontstijgt en zich verder moet ontwikkelen tot een uitgebalanceerde organisatie. W e kunnen uit de
evaluatie KING de conclusie trekken dat KING haar bestaansrecht heeft bewezen, maar anderzijds ook,
dat er nog op een aantal terreinen winst is te behalen. Zo zijn de producten van KING vaak wel bekend,
maar worden deze nog wisselend gewaardeerd en wordt er soms een vraagteken geplaatst bij de
samenstelling van het gehele productenassortiment. Daarbij is er behoefte aan meer invloed op het
werkpakket van KING om de ondersteuning beter te laten aansluiten op de vraag.
Gemeenten opereren in een context waarin de financiële middelen voor iedereen krapper worden. Dat
maakt scherpe prioritering en heldere keuzes noodzakelijk. Bovendien komt er meer werk naar
gemeenten toe. Alleen al de eerdergenoemde decentralisaties vragen de komende jaren veel inzet van
gemeenten. Gemeenten moeten deze uitdagingen herkennen en beleid ontwikkelen dat efficiënt is en
beter voorziet in de wensen en behoeften van hun burgers. De ondersteuning bij de uitvoering is nog
meer nodig om te bereiken dat gemeenten krachtiger en met kwaliteit opereren. Regie op uitvoering is
daarbij onontbeerlijk. Het werk is nog niet af; de veranderstrategie is nog niet uitgewerkt.
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Conclusie en aanbevelingen

De uitvoeringskracht van gemeenten kan verder nog worden versterkt door een bundeling van krachten
tussen beleid en uitvoering, door onder andere het herstellen van de wederkerige relatie tussen wat en
hoe. De complexiteit van de maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken vraagt om een zeer goede
aansluiting tussen beieid en uitvoering. Haalbaarheid en consequenties moeten goed doordacht zijn. De
V N G zal zich bij de uitvoering van haar beleidsmatige taak en de belangenbehartiging meer en meer
vroegtijdig richten op het bijeen brengen van bestuurlijke organisaties, zoals o.a. G 4 , G 3 3 , P10, maar
ook de politiek/bestuurlijke verenigingen als N G B , W V , Raadslid.NU, V v G , V G S en de verenigingen van
de professionele gemeentelijke uitvoerders als Divosa, Nicis, F A M O , VIAG, N V V B en dergelijke. Het
organiseren van goed samenspel om het maximale en optimale resultaat te bereiken voor de
gemeenten als "De Eerste Overheid" is een vereiste in de netwerksamenleving van nu. De V N G
positioneert KING als ondersteunend kwaliteitsinstituut in deze opgave.
De veranderstrategie rond versterking van de uitvoeringskracht, zoals drie jaar geleden is ingezet door
de V N G met onder andere de oprichting van KING, heeft zich bewezen maar is nog niet afgerond. Het
stijgende belang van uitvoeringsvraag-stukken vraagt om het doorzetten van deze strategie. Door het
vroegtijdig betrekken van de uitvoeringsorganisaties en het benutten van hun expertise en ervaring
kunnen belangrijke stappen worden gezet bij het oplossen van complexe maatschappelijke
vraagstukken. De evaluatie KING bewijst dat er veel potentieel aanwezig is bij uitvoeringsorganisaties
om de uitvoeringkracht van gemeenten te versterken. Zo zullen de conclusies en aanbevelingen uit het
evaluatierapport leiden tot verschillende structurele verbeteringen. Waaronder de verbinding en
samenwerking met de V N G zal worden verstrekt, de sturing van en verantwoording aan de leden, meer
focus op de productportfolio en deze afgestemd met de gebruikers.
•
Eerste aanbeveling
De evaluatie van K i N G iaat zien dat in ruim twee jaar tijd aiie gemeenten K i N G kennen en circa 2/3 van
alle gemeenten één of meerdere diensten afneemt. Niet alle producten en diensten worden in gelijke
mate gewaardeerd. Dit vraagt om aandacht. Maar de evaluatie laat zien dat in de toekomst KING in
grote lijnen dezelfde diensten moet blijven uitvoeren (volledige palet) en op bepaalde terreinen meer.
De gewenste aanpassing van de portfolio zit hem meer in de verscherping van het aanbod
(portfoliomanagement) dan in het stopzetten van bepaalde diensten en producten. Een kleine
meerderheid oordeelt dat KING bijdraagt aan duurzame kwaliteitsverbetering, de doelstelling die bij
oprichting is meegegeven. Bovenstaande laat zien dat er in twee jaar tijd flinke stappen zijn gezet,
echter het werk is nog niet af. KING moet vanuit de missie en in samenwerking met gebruikers verder
werken aan de ontwikkeling van zijn productportfolio. Deze resultaten van de evaluatie geven
aanleiding om KING te continueren.
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•
Tweede aanbeveling
Wat betreft de financieringsvorm van KING, een uitname uit gemeentefonds (€7.464.000,- per jaar), laat
de evaluatie zien dat een kleine meerderheid deze centrale wijze van financiering ondersteunt, 1/5 deel
van de gemeenten is hier geen voorstander van. De keuze voor deze financieringsvorm is gebaseerd
op de drie pijlers waarvoor KING is opgericht, namelijk: e-dienstverlening, bestuurskracht en
benchmark. Met het blijven streven naar kwaliteit en uniformiteit van uitvoering zal ook het verticaal
toezicht van het Rijk en provincies verder terug moeten dringen. Voor deze basisdienstverlening en
doorontwikkeling is de uitname uit het gemeentefonds nog steeds de meest passende oplossing. De
uitname uit het gemeentefonds is conform de richtlijnen van het VNG-besluit d.d. 1/1/2012.
•
Derde aanbeveling
De grote maatschappelijke vraagstukken en opgaven voor gemeenten vragen om de uitvoeringskracht
van gemeenten nog meer te versterken door een bundeling van krachten tussen beleid en uitvoering.
De V N G is de aangewezen belangenorganisatie van alle gemeenten om hierin de regie te nemen.
Zowel bij de belangenbehartiging als bij de uitvoering zal zij vroegtijdig haar strategische partners
betrekken.
KING opereert binnen de beleidskaders van de V N G . KING kan op meerdere terreinen dan bij
oprichting is vastgesteld, gaan opereren (naar gelang de behoefte gemeenten) en met oog voor
kwaliteit, innovatie en tempo de uitvoering ter hand nemen. KING is een belangrijke partner van V N G bij
het beoordelen van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het beleid en wordt hierbij meer en
vroegtijdig betrokken. Met name KING zal de verbinding kunnen maken tussen de uitvoering bij
gemeenten naar de beleidsvorming door besturen. Het beleid door de V N G en de uitvoering door KING
zal nadrukkelijker met elkaar verbonden moeten worden. Daarbij moet afstemming plaatsvinden over de
taakverdeling tussen V N G en KING. Waar nodig moet een verschuiving in de takenpakketten zal er
meer afstemming en mogelijke verschuiving tussen het takenpakket van V N G en KING moeten
plaatsvinden om zo de wederkerige relatie tussen "wat" en "hoe" te herstellen en krachtenbundeling
tussen beleid en uitvoering ook binnen de twee organisaties te optimaliseren. Dit vraagt om een
versterking van het huidige governancemodel. Zie de voor uitwerking hoofdstuk 4.
•
Vierde aanbeveling
Om de uitvoeringskracht verder te versterken vanuit nauwe verbinding met de beleidsmatige taak en
belangenbehartiging van de V N G , dient KING voldoende geëquipeerd te zijn. De basis van KING moet
op orde zijn. Uit de evaluatie KING blijkt dat verdere professionalisering nodig is op het terrein van
doelmatigheid (meer sturen op output & gebruik) en op terrein van verantwoording (governance). De
start van een nieuwe organisatie kenmerkt zich als pioniersfase. Na ruim twee jaar moet nu de slag
gemaakt worden naar een verdere professionalisering van de organisatie met heldere sturing en
verantwoordingslijnen. KING neemt de aanbevelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter harte en
zal zich in de toekomst naar de gemeenten (leden A L V ) verantwoorden over de realisatie van haar
activiteiten en de daarvoor ingezette middelen. Daarbij zal de sturing door gemeenten op het
takenpakket van KING via heldere, en daar waar mogelijk, via bestaande structuren beter tot zijn recht
moeten komen. Dit vraagt om een versterking van het huidige governancemodel. Zie de voor uitwerking
hoofdstuk 4.
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•

Vijfde aanbeveling

Tot slot staan we stil bij de samenwerking in de dagelijkse praktijk tussen de V N G en KING. Deze
samenwerking zal worden geïntensiveerd. Belangenbehartiging en beleidsvorming moeten gaan over
succesvol kunnen uitvoeren (beleidrealisatie). En de kwaliteit van uitvoering moet de
belangenbehartiging en de beleidvorming dienen. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn dan ook
essentieel in de samenwerking. Ofwel; het vanzelfsprekend en continu benutten van eikaars kennis en
kunde, op basis van vertrouwen en het erkennen van eikaars verschillend karakter, dynamiek en rol.
Gezien de veranderingen in de context zal het een werkwijze moeten zijn die zich spiegelt aan de
netwerksamenleving. De samenwerking tussen V N G en KING zal op de inhoud worden verstevigd met
veel managementaandacht voor de bijbehorende cultuur en werkklimaat. Deze nieuwe werkwijze kan
een positieve uitwerking hebben op samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties, maar zeker ook
met bestuurlijke organisaties. De V N G pakt een rol in de kwaliteitsverbetering en innovatie van
gemeenten door regie te nemen en een gidsfunctie te vervullen. Dit doet zij door het collectief te
organiseren van kwaliteit en vooruitgang in de uitvoering bij gemeenten met een vanzelfsprekende rol
voor de afstemming met de uitvoeringsorganisaties door KING als ondersteunend instituut.

5

Uitwerking Governancemodel

De huidige rechtsvorm van KING is die van een stichting. De stichting KING heeft een aparte Raad van
Toezicht welke de directeur met instemming van de V N G benoemt en ontslaat. De financiering van
KING geschiedt voor een groot deel door middel van rechtstreekse en niet rechtstreekse uitnamen uit
het gemeentefonds. Deze uitnamen komen ten laste van de leden. Deze rechtsvorm, met name hoe
deze is vormgegeven en de wijze van financiering kent een aantal voordelen maar ook een aantal
nadelen. Het belangrijkste voordeel is dat de Stichting KING onafhankelijk kan opereren. Nadelen zijn:
•
•
•
•

Er is geen goede en formele verantwoordingslijn van KING aan de gemeenten (ALV van V N G ) ;
De samenwerking tussen de V N G en KING wordt niet optimaal ondersteund;
Er bestaat het risico dat KING deels of geheel onderworpen wordt aan Vennootschapsbelasting;
Niet alle BTW kan worden teruggevorderd, wat de dienstverlening relatief duur maakt (voor 2011
ongeveer € 800.000).

Huidige situatie
Twee zelfstandige organisatie

ALV-VNG

RvT
KING

Instemming benoeming
leden RvT

BgstuurVNG

VNG

VNG Diensten D A

Coöperatie
VNG-tUA.

Coöperatie
VNG-CS U.A.

Coöperatie
VNG-VU.A.
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Gezien de behoefte om de uitvoeringskracht van gemeenten verder te versterken, de resultaten van de
evaluatie van KING en de nadelige aspecten van het huidige governancemodel is onderzocht of er een
ander governancemodel mogelijk is, waarmee de hierna volgende doelstellingen worden bereikt;
"
Verbeterde sturing aan en verantwoording door KING aan de gemeenten (KING werkt in opdracht
van gemeenten);
«

KING opereert binnen de beleidskaders van V N G ; KING is als uitvoerder van beleid met betrekking
tot de 'wat vraag veelal het verlengde van de V N G . Echter met betrekking tot de 'hoe vraag' is
KING veelal onafhankelijk;
Onafhankelijkheid in bedrijfsvoering, in de uitvoering van taken, de eigen cultuur, identiteit,
werkgeverschap blijft bestaan;
Verbeterde samenwerking en afstemming tussen KING en V N G (inclusief versterken van
opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap bij projecten als mGBA);
Optimalisatie van het fiscale en juridische model;
Bestaande VNG-Governancestructuren zoveel mogelijk benutten.
1

•
•
«
•

5.1

KING als Coöperatie

Om tegemoet te komen aan de wens van één A L V wordt KING binnen de structuur van de V N G
ondergebracht. KING wordt dan gelijk aan de bedrijven van de V N G , een Coöperatieve vereniging met
uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Uitgesloten van aansprakelijkheid impliceert dat de leden van de
coöperatie zijn uitgesloten van verhaalsrecht ingeval van ontbinding (na bijvoorbeeld faillissement). In
de coöperatie is V N G Diensten U.A. het enige lid van Coöperatie KING U.A.. Om de uitvoerende
onafhankelijkheid van KING te borgen wordt er een Raad van Commissarissen (RvC) voor KING
ingesteld. In de R v C nemen uitsluitend vertegenwoordigers vanuit de gemeenten (lid van V N G ) zitting.
Gevolg van de meer uniforme verantwoordingsstructuur door het hier voorgestelde model is dat ook dat
de directe samenwerking tussen KING en de V N G wordt bevorderd. Bovendien is in dit model is onder
bepaalde randvoorwaarden van financiering, de betaalde BTW aftrekbaar. Schematisch weergegeven
ziet de nieuwe situatie er als volgt uit.
•
Nieuw situatie
KING Coöperatie met directiemodel

Verantwoording inhoudelijke
en financiële resullaten
VNG

Presentatie inhoudelijke
en financiële resultaten
KING

KING

Overdfaehi (niet wettelijke),
bevoegdheden naar RvC
Informatieplicht van RvC

V N G Diensten U.A.

Coöperatie
X I N G U.A.

Coöperatie
VNG-lUA.

Coöperatie
VNG-CSU.A

Coöperatie
VNG-VU.A.
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«

Rol R v C

De coöperatie kent de volgende organen: de algemene ledenvergadering (ALV), een Raad van
Commissarissen (RvC) en een directie/bestuur. Om slagvaardig te kunnen werken wordt er gekozen
voor het directiemodel, dat wil zeggen: een directie van professionals die worden gecontroleerd door de
VNG-algemene ledenvergadering voorgedragen R v C . De directie heeft de dagelijkse leiding. De R v C
heeft wettelijk geregelde toegang tot de boeken en het terrein van de coöperatie. De minimum taken
van een R v C bestaan uit toezicht op de directie en op algemene zaken en het recht van het schorsen
van de bestuurders/directieleden, dit laatste voor zover de statuten niet anders bepalen.
De taak van de R v C is het toezicht houden op het beleid en de beleidsrealisatie van KING. KING legt
zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af aan R v C . De R v C toetst op inhoud en de financiële
gang van zaken van KING. De R v C zal op de A L V zowel de inhoudelijke als de financiële resultaten
door middel van een commissarisverslag ter instemming presenteren.
Indien gewenst kan KING vanuit de leden en/of andere uitvoeringsorganisaties een Raad van Advies
(RvA) oprichten. De RvA maakt geen formeel onderdeel uit van het governancemodel.
Ondanks bovenstaande dient omwille van de wettelijke verplichting de vastgestelde jaarrekening van
KING met die van de andere bedrijven geconsolideerd in het jaarverslag van de V N G te worden
opgenomen. De A L V stelt de jaarrekening van de V N G vast, waarin KING is geconsolideerd. De R v C
informeert de A L V over de inhoudelijk voortgang en de financiële resultaten.
Feitelijk ligt het benoemen van leden R v C en directie bij de Coörporatie V N G Diensten. Daarom zal de
R V C het recht verkrijgen tot het verstrekken van zwaarwegend advies welk de Coöperatie V N G
Diensten uitvoert. Voorts beoordeelt de R v C het functioneren van de directeur van de Coöperatie KING
U.A.
Het
•
•
•
•

5.2

voorstel is de R v C als volgt samen te stellen:
Twee leden uit het VNG-bestuur
Twee leden op voordracht van de A L V V N G
De voorzitter directieraad V N G
De voorzitter V G S tevens voorzitter R v C

Financiering KING

Voor de financiering van het algemeen belang, ontwikkelen standaarden, het aanjagen van innovatie en
het versterken van het uniformiteit in de bedrijfsvoering van gemeenten zal de uitname van
€ 7.464.000,- uit het gemeentefonds worden gecontinueerd. Daarnaast is het mogelijk dat KING voor
groepen van gemeenten extra taken uitvoert welke separaat door de desbetreffende groep deelnemers
wordt gefinancierd.
= Fiscale randvoorwaarden
Voor de financiering zal moeten worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Deze zullen nog
nader uitgewerkt moeten worden en afgestemd cq instemming van de belastinginspecteur behoeven.
KING dient te worden aangemerkt als indirect overheidslichaam en de uitvoering van activiteiten van
KING dienen in de vorm van opdrachtgever en opdrachtnemer relatie te worden vormgegeven
waardoor er belaste prestaties voor de wet op de omzet belasting geleverd gaan worden.
•
Oprichting/omzetting structuur KING.
De doelstelling is om KING per 1 januari 2013 om te vormen tot een coöperatie U.A.. Voorwaarde is dat
de financiering rond is. Dat wil zeggen dat de leden zich uitgesproken hebben over de hoogte van de
financiering van KING en akkoord zijn met het innen door middel een rechtstreekse uitname uit het
gemeentefonds. Om bovenstaande te bewerkstelligen is overleg en instemming van B Z K noodzakelijk
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Resumé

Gezien de resultaten van de evaluatie KING en behoefte om de uitvoeringskracht van gemeenten op
gebundelde wijze te versterken verzoeken wij u in te stemmen met:
1
De door u opgerichte organisatie KING te continueren;
2
Daarbij de centrale uitname uit het gemeentefonds van € 7.464.000,- te continueren ten behoeve
van de centrale taak;
3
KING zal zich in de toekomst gerichter naar de gemeenten verantwoorden over de realisatie van
haar activiteiten en de daarvoor ingezette middelen aan de leden van de V N G via het versterkte
governancemodel per 1 januari 2013. En sluit hiermee aan bij de planning & control ritmiek van de
VNG;
4

5

6

KING neemt de aanbevelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter harte, en zet haar
professionele ontwikkeling voort om de verbinding te maken tussen uitvoering en beleidsvorming.
Hierbij wordt ook de versterkte samenwerking tussen V N G en KING van belang;
Voor het versterken van de uitvoeringskracht neemt de V N G de regie om bestuurlijke en
uitvoeringsorganisaties tijdig te betrekken bij zowel de belangenbehartiging als de uitvoering. De
V N G vervult hierbij een gidsfunctie door het collectief te organiseren. KING faciliteert de V N G in
haar taak om de afstemming met de uitvoeringsorganisaties te organiseren. Met als wenkend
perspectief een sterke vereenvoudiging van aanbod met meer integrale focus;
De Raad van Commissarissen bestaat naast twee leden uit het VNG-bestuur, uit de voorzitter van
directieraad V N G ten behoeve van de wederkerigheid, de voorzitter van de V G S qualitate qua
voorzitter R v C en uit twee door de VNG-algemene ledenvergadering voor gedragen leden. Deze
twee leden zullen voor de eerste maal op voordracht op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering
van 12 oktober worden voorgedragen en per 1 januari 2013 geïnstalleerd.
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1. Achtergrond en doelstelling van de evaluatie

1.1 Aanleiding voor de evaluatie
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is in 2009 - na goedkeuring door haar leden
- opgericht door de V N G . KING adviseert, begeleidt en ondersteunt gemeenten bij
kwaliteitsvraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit met als doel
gemeenten uit te laten groeien tot de 'Eerste Overheid', die excellent en doelmatig diensten verleent
aan burgers en bedrijven.
Reeds bij de oprichting van KING is besloten de organisatie na een periode van drie jaar te herijken
aan de hand van een formele evaluatie. In mei 2011 is een tussentijdse evaluatie afgerond , de
1

uitkomsten van deze tussentijdse evaluatie zijn mede input geweest voor de huidige evaluatie.
De evaluatie heeft enerzijds als doel vast te stellen of KING in de ogen van de gemeenten de juiste
producten en diensten aanbiedt en dient anderzijds om het functioneren van KING onder de loep te
nemen. Het gaat met andere woorden om de volgende centrale vraag:
Doet KING de goede dingen en doet KING de dingen goed?
Onderdeel van de opdracht was om bij de beantwoording van deze vraag aandacht te schenken
aan de volgende thema's:
• de strategische koers, de doelstellingen en ambities op de drie pijlers waarvoor KING in
eerste instantie is opgericht
• de relatie tussen KING en haar belangrijkste stakeholder, de V N G
• het bereik en de betrokkenheid van de gemeenten
• het functioneren van de governancestructuur
• de financieringsstructuur van KING, waaronder de uitname uit het gemeentefonds
• de bedrijfsvoering, de doelmatige besteding van de middelen die KING door een uitname
uit het Gemeentefonds heeft ontvangen
• de door KING ondernomen activiteiten die (nog) niet voorzien waren in het businessplan
• de acties die KING heeft uitgevoerd op basis van de resultaten van de tussenevaluatie in 2011.
Verder was de evaluatie niet alleen bedoeld om terug te kijken maar nadrukkelijk ook om
aanbevelingen voor de toekomst van KING te formuleren.

1

'KING op koers?', mei 2011
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1.2 Opzet van de evaluatie
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we gebruik gemaakt van het concept van
de strategische dialoog. Dat is een instrument om - kort gezegd - aan de hand van een interne en
externe analyse van de omgeving te komen tot een gedragen toekomstvisie en strategie.
In de onderstaande figuur is de strategische dialoog schematisch weergegeven:

Bij het doorlopen van de strategische dialoog zijn de uitgangspunten die bij de oprichting van KING
zijn vastgesteld ais vertrekpunt gebruikt, daarnaast hebben we de resultaten van de tussenevaluatie
benut. Deze zijn allereerst afgezet tegen de interne analyse. Gedurende deze analyse was onze blik
naar binnen gericht en ging het met andere woorden om de vraag of KING de dingen goed doet.
De onderzoeksactiviteiten in deze fase bestonden uit een dossierstudie en een interviewronde.
W e hebben onder meer gesproken met de directie van KING en de V N G , de Raad van Toezicht,
afdelingshoofden en medewerkers van zowel KING als V N G .
De externe analyse concentreerde zich op de vraag of KING de goede dingen doet. Om dat te
beoordelen hebben we een enquête uitgezet onder alle gemeentesecretarissen. De respons
bedroeg 55%. Van de 415 gemeenten hebben 228 gemeenten deelgenomen. Om de respons te
bevorderen, hebben we een beperkt aantal vragen gesteld over onder meer de bekendheid van
KING, de producten, de afname en de tevredenheid erover. Omdat de enquête 'terugkijkt', hebben
we daarbij geredeneerd vanuit de pijlers die bij oprichting van KING zijn vastgesteld. Verder hebben
we negen cases geselecteerd waar we diepgaander naar de ervaringen van gemeenten met de
dienstverlening van KING hebben gekeken.
In de fase van de synthese hebben we beide analyses met elkaar in verband gebracht en ook een
relatie gelegd met de strategische

toekomstverkenning

van de V N G . Het spreekt immers voor

zichzelf dat een andere positionering van de V N G gevolgen heeft voor KING. De tussentijdse
bevindingen van deze evaluatie zijn mede input geweest voor een bijeenkomst over de toekomst
van KING en V N G . Bijlage 1 gaat uitgebreider op de onderzoeksverantwoording in.

45890
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1.3

Leeswijzer

Deze rapportage is als volgt opgebouwd: in het volgende hoofdstuk gaan we allereerst in op het
ontstaan en de historie van KING en vervolgens komt in hoofdstuk 3 het producten- en
dienstenpakket van KING anno 2012 aan bod. Hierbij zijn eveneens de uitkomsten van de enquête
onder gemeentesecretarissen en de uitkomsten van de casestudies opgenomen. In hoofdstuk 4
staan onze conclusies, gevolgd door onze aanbevelingen in hoofdstuk 5.

45890
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2, Ontstaan en historie van KING

Dit hoofdstuk gaat in op de ontstaansgeschiedenis van KING en geeft daarmee antwoord op de vraag
waarom KING destijds is opgericht en hoe de organisatie zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

2.1 Ontstaansgeschiedenis van KING
KING is in 2009 door de V N G opgericht met als doel gemeenten te ondersteunen bij het uitgroeien
tot de 'Eerste Overheid' die excellent en doelmatig diensten verleent aan burgers en bedrijven.
De leidende gedachte was dat gemeenten, veel meer dan z e doen, zich rekenschap moeten geven
van hun prestaties en dat de dienstverlening aan de burgers en bedrijven op een hoger plan moet
worden gebracht. In de buitengewone algemene ledenvergadering van september 2008 besloten de
gemeenten dat K i N G moest worden opgericht. K i N G diende zich met andere woorden te
ontwikkelen tot een onafhankelijk en gezaghebbend kwaliteitsinstituut op het gebied van de
gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. KING levert zo een bijdrage aan het verbeteren
van het imago van de overheid én een beter presterende overheid .
2

KING is daarbij bewust 'los' van de V N G gepositioneerd om zich op de lange termijn te kunnen
focussen en om, los van de politieke context waar de V N G zich in bevindt, snel en gericht tot acties
over te kunnen gaan. KING ondersteunt gemeenten daarbij door in te zetten op een "duurzame
kwaliteitsverbetering van het lokale bestuur en gemeentelijke dienstverlening". KING helpt
gemeenten bij het oplossen van complexe vraagstukken en brengt in beeld hoe de gemeentelijke
dienstverlening beter toegankelijk gemaakt kan worden. Dit door het uitwisselen van kennis en
ervaringen tussen gemeenten te stimuleren en benchmarks en standaarden te ontwikkelen.
Bij de start van K i N G hebben diverse organisaties activiteiten overgeheveld naar KING. Z o droeg de
V N G het team van 'Waar staatje gemeente' over. Met het Ministerie van B Z K werd overeengekomen
om per 1 januari 2010 (een gedeelte van) het team E G E M en de EGEM-producten over te nemen.

2.2 Ontwikkelingen in de koers van KING
Zoals veel startende organisaties kenmerkt, heeft KING sinds zijn oprichting diverse ontwikkelingen
doorgemaakt in zowel de te volgen strategie als de organisatie.
Koers in 2009
Bij aanvang gold het zogenoemde 'groene boekje' oftewel de 'Tien van KING' als basis voor de
strategie van de organisatie. Daarin was de volgende missie opgenomen:
"De missie van KING is bij te dragen aan duurzame kwaliteitsverbetering
bestuur en de gemeentelijke

van het lokale

dienstverlening".

* KING Duurzame Kwaliteitsverbetering, Strategie naar Kwaliteit, 2009
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KING zou zich ontwikkelen tot een gezaghebbend kwaliteitsinstituut waar bestuurders en
ambtenaren een beroep op konden doen voor ondersteuning en advies.
De Tien van KING vormden het vertrekpunt:
Tien van KING
1.
2.

KING draagt bij aan duurzame kwaliteitsverbetering van het lokale bestuur en gemeentelijke dienstverlening.
KING voorziet in standaarden als leidraad voor het slim inrichten van werkprocessen, waardoor gemeenten
goedkoper en kwalitatief beter kunnen werken.

3.

KING voorziet in standaarden en voorbeelden voor het slim en gezamenlijk inkopen en het beheren van
diensten.

4.

KING helpt gemeenten te leren van eigen en eikaars ervaringen.

5.

KING ondersteunt gemeenten in het verbeteren van de uitvoering van taken en diensten.

6.

KING signaleert nieuwe initiatieven en maakt deze bekend bij gemeenten, zodat zij inwoners en
ondernemingen beter kunnen bedienen.

7.

KING signaleert en analyseert knelpunten bij gemeenten richting VNG en medeoverheden.

8.

KING adviseert de VNG over haalbaarheid van nieuwe initiatieven op het gebied van dienstverlening en
bedrijfsvoering.

9.

KING bevordert horizontale verantwoording en draagt zo bij aan de vermindering van monitorlast.

10. KING organiseert KING-certificering en keurmerkverlening.

Deze T i e n van KING' zijn - met de kernwaarden 'vertrouwen', 'verbondenheid, 'visionair',
'verscheidenheid' en 'vooruitgang' als leidende principes - uitgewerkt in drie inhoudelijke pijlers.

Het merendeel van de activiteiten van KING viel onder deze drie pijlers te scharen. Daarnaast
werden er in de loop van de tijd activiteiten ontplooid die niet binnen deze pijlers vielen, maar waar
wel duidelijk behoefte aan bestond. Daarbij ging het onder meer om het ondersteunen van
gemeenten bij vraagstukken op het gebied van samenwerking, zaakgericht werken, verhouding Rijk
- gemeenten etc. Dit gemeenteadvies

45890
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T u s s e n t i j d s e evaluatie
In 2011 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Uit deze evaluatie kwamen de volgende
hoofdpunten naar voren:
•

KING ligt, ondanks de 'overgenomen boedel' van lastige dossiers op koers

•

KING heeft een impuls gegeven aan de drie pijlers

•

KING is bij een groot deel van de doelgroep bekend en zichtbaar

•

Het strategisch profiel van KING is erg breed.

Ook werd geconstateerd dat de 'Tien van KING' niet of nauwelijks gebruikt werden als sturings- of
verantwoordingsinstrument. De verklaring hiervoor was dat de doelstellingen op activiteitenniveau
voor de organisatie als geheel zijn geformuleerd, terwijl KING vanaf de start werkt volgens de drie
pijiers mei gemeenteadvies ais vierde organisatieonderdeel.
De aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie richtten zich vooral op het maken van een strategische
keuze ten aanzien van de koers van KING en op een bijsturing op alle drie de pijlers. Daarbij ging het
met name om het creëren van meerwaarde en het aanbrengen en houden van meer focus.
Reactie op de

tussenevaluatie

KING heeft naar aanleiding van deze tussentijdse evaluatie niet voor een verandering in het
producten- en dienstenpakket gekozen . De koers van KING full swing' bleef; met een breed,
3

collectief dienstenpakket, van bestuurlijk/strategisch tot en met managerial en operationeel, inclusief
de taken op het gebied van E-dienstverlening (zowel ontwikkeling, beheer als implementatie).
Bij de E-dienstverlening wil KING een regierol vervullen en met bestaande overheidsorganisaties
(iCTU en L O G i U S ) zoeken naar samenwerking met betrekking tot de implementatie en het beheer.
Wel heeft KING naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie een aantal organisatorische
wijzigingen doorgevoerd. Gemeenteadvies, de vierde pijler van KING, is als apart onderdeel
opgeheven. Dit omdat de taken en rolopvattingen van de gemeenteadviseurs en die van de
inhoudelijk specialisten in de andere pijlers door elkaar liepen. De adviseurs zijn ondergebracht bij
de inhoudelijke pijlers. De nieuwe organisatie schetsen we uitgebreider in paragraaf 2.3.
De samenwerking met de V N G was een aandachtspunt in de tussentijdse evaluatie. Om de
samenwerking met de V N G te verbeteren is er een aantal afstemmingsmomenten afgesproken.
Er is een maandelijks overleg op directieniveau tussen KING en V N G en twee keer per jaar geeft de
directeur van KING een terugkoppeling aan het algemeen bestuur van de V N G . Deze laatste
afspraak, de terugkoppeling aan het algemeen bestuur, is echter in de praktijk (nog) niet
geëffectueerd. Op uitvoerend niveau is er een structureel maandelijks overleg tussen de twee
inhoudelijke thuisbases met de betrokken VNG-afdelingen om het programma en de activiteiten van
beide organisaties goed af te stemmen.

3

Reactie Tof Thissen op AEF's 'KING op koers', 27 juni 2011.
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Missie en visie van KING in 2012
Uit de documenten blijkt dat KING haar en missie en visie de afgelopen jaren diverse keren heeft
aangepast en aangescherpt.
Het jaarverslag uit 2011 gaat uitvoerig op de missie in. In hoofdlijnen komt het er op neer dat het
aan KING is om de behoefte aan kwaliteitsondersteuning bij gemeenten te achterhalen en daar een
passend aanbod op te creëren. Leidend principe daarbij is dat KING van alle en voor alle
gemeenten is. KING vindt het belangrijk dat gemeenten van elkaar leren zodat ze niet telkens zelf
het wiel uitvinden, maar profiteren van wat elders al is ontwikkeld.
Centraal daarbij staat de gemeente 201&. In de visie van KING ontwikkelt de gemeente zich naar
"een regisserende gemeente waarbij zelfsturing, het ruimte geven aan kleinere sociale verbanden
om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het eigen leven en de eigen
leefomgeving, en burgerschap, verbinding en betrokkenheid tussen mensen onderling vanuit eigen
verantwoordelijkheid, leidend zijn".

5

"Dit betekent dat gemeenten in intensieve interactie met netwerkpartners, maatschappelijke
partners en burgers tot beleidsvorming komen. Daarnaast is de dienstverlening van gemeenten in
de visie van KING effectief en efficiënt ingericht en werken gemeenten intensief samen in S S C achtige constructies en maken ze gebruik van generieke standaarden en voorzieningen."
De aangepaste missie en visie hebben geleid tot een herdefiniëring van de punten uit het 'groene
boekje'. Dit heeft geresulteerd in de 'Vijf van KING':
1. Dienstverlening;
2. Harmonisatie en standaardisatie;
3. Intergemeentelijke samenwerking;
4. Leren en ontwikkelen;
5. Sturen en opdrachtgeverschap.
Deze 'Vijf van KING' zijn nu leidend in activiteiten die KING ontplooit.
2.3 Ontwikkelingen in de inrichting van de organisatie
Passend bij een jonge organisatie die in een pioniersfase zit, heeft ook de organisatiestructuur van
KING diverse wijzigingen ondergaan. Leidend daarbij was dat de vorm van de organisatie een
afgeleide moest zijn van het producten- en dienstenpakket van KING.
KING startte in 2009 met drie afdelingen, te weten: Informatietechnologie, Bestuurskracht &
benchmarking en Gemeenteadvies . De organisatie werd aangestuurd door een eenhoofdige
6

directie die ondersteund werd door een staf (bestaande uit accountmanagers, communicatieadviseurs, een controller en een assistent).

4

KING Strategiedocument 2012

5

Deze visie moet in 2012 nog door diverse gremia definitief worden vastgesteld.

6

Groene boekje, KING, 2009
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In 2010 is de organisatie aangepast . Dit met als doel de afzonderlijke afdelingen optimaal te
7

kunnen ondersteunen en de onderlinge samenwerking te faciliteren. De structuur is toen aangepast
naar vijf afdelingen:
•

Gemeenteadvies;

•

Bestuurskracht en Visitatie;

•

Benchmark, Ontwikkeling en Innovatie (hierna: BOI);

•

E-dienstverlening (ontwikkeling, implementatie en beheer);

»

Bedrijfsvoering (waaronder Communicatie, Financiën en HRM).

Mede naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie in 2011 is een discussie met medewerkers
gestart om verbeterpunten voor de organisatie te inventariseren. De uitkomst was dat de
organisatiestructuur als onvoldoende ondersteunend werd ervaren. De drie pijlers leidden tot
verkokering waardoor er te weinig 'pijler overstijgende' samenwerking tot stand kwam. Daarop is
besioten de structuur opnieuw aan te passen.
Het huidige organisatiemodel bestaat uit een directie, twee inhoudelijke thuisbases en een
stafafdeling. Concreet betekende dit dat de afdelingen Bestuurskracht en Visitatie en BOI zijn
samengevoegd tot de thuisbasis Inzicht & Sturingsadvies (hierna: l&SA). Deze afdeling heeft als
doel gemeenten te ondersteunen bij hun sturings- en besturingsvraagstukken en hen inzicht,
(strategisch)advies en handelingsperspectief te bieden. De afdeling E-dienstverlening is omgevormd
tot de thuisbasis 'E-diensten'. De afdeling Gemeenteadvies is opgeheven. De gemeenteadviseurs
zijn overgeplaatst naar een van de thuisbases of naar het bedrijfsbureau. Dat bureau omvat H R M ,
Communicatie en een onderdeel dat zich richt op relatiemanagement, resourcemanagement en
trends en ontwikkelingen.
Daarnaast zijn er een onderdeel programma's en projecten (zie bijlage 2 voor een toelichting op
deze programma's):
•

Implementatie landelijk register kinderopvang;

•

Implementatie B R P ;

•

Implementatie operatie N U P ;

«

Slim samenwerken/Basisgemeenten.

' Jaarverslag KING 2009-2010
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De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in programmatisch verband vervuld. Dat betekent dat
samengewerkt wordt in multidisciplinair verband.
Hoewel de nieuwe structuur zich volgens de gesproken medewerkers nog moet zetten, zijn de
eerste ervaringen positief zo blijkt uit de gesprekken met betrokkenen. De onderlinge verbanden zijn
versterkt en er wordt meer samengewerkt omdat medewerkers elkaar beter weten te vinden.
Kanttekening die hierbij wordt geplaatst is dat de producten en diensten van KING zo divers zijn,
zowel qua thematiek (bestuurskracht, e-diensten) als qua type activiteit (van ontwikkeling tot
implementatie) dat er niet al automatisch een logische verbinding tussen de organisatieonderdelen
in de uitvoering van de activiteiten is te maken. Deze verbinding zal vooral door de mensen die er
werken gemaakt moeten worden waarbij de structuur ondersteunend is.
Gemiddeld kende KING een formatie van 32,1 fte over 2010. KING had gedurende 2011 gemiddeld
50 fte in dienst. Dit waren gemiddeld 53 medewerkers. Op 1 januari 2012 bedraagt de formatie
66,25 fte .
8

2.4 Financiering en verantwoording
KING wordt voor het belangrijkste deel gefinancierd door een uitname van € 9,436 miljoen (20092010), en € 7,464 (vanaf 2011) uit het gemeentefonds. Hiermee worden de activiteiten uit de

Personeelsbegroting 2012
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thuisbases gefinancierd en het programma 'Basisgemeente'. Daarnaast zijn er programma's en
projecten (NUP, B R P , D K D en 14+) die door de opdrachtgevers van KING (andere ministeries,
9

V N G ) worden gefinancierd. Een voorbeeld hiervan het is het programma 'Operatie N U P ' . Dit
programma voorziet in de implementatie in gemeenten van de bouwstenen uit het Nationaal
Uitvoerings Programma. Daartoe is voor gemeenten via een kasschuif een bedrag van € 100
miljoen ter beschikking gesteld voor de periode tot en met 2014 en vanuit de Ministeries van B Z K ,
EL&I en l&M een bedrag van € 28 miljoen. In de periode 2009-2010 bedroeg de projectomzet €
1,944 miljoen en in 2011 € 8,806.

10

KING maakt elk jaar een jaarrekening die door de Raad van Toezicht (zie ook paragraaf hierna)
wordt goedgekeurd. De openbare financiële rapportages (jaarrekeningen) van KING zijn nog niet
gekoppeld aan de strategische doelstellingen van KING. Met andere woorden, de inzet van
middelen op producten en diensten op de verschillende pijlers is nu niet uit de jaarrapportages te
halen. In de jaarrekeningen zijn de balansen opgenomen naar projecten (extern gefinancierd) en de
middelen uit het gemeentefonds. In de interne financiële rapportages voor de Raad van Toezicht
heeft KING dit jaar een slag gemaakt door een verdeling van de werkbudgetten over de afdelingen
van KING op te nemen. Hierbij is nog geen doorvertaling gemaakt naar product- en dienstniveau.
2.5 Governance KING
Raad van toezicht en directie
KING heeft de rechtsvorm van een privaatrechtelijke stichting. De stichting kent vanuit juridisch
perspectief formeel twee organen, de Raad van Toezicht en de organisatie KING. De Raad van
Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en op de directie. Zij bespreekt met de
directie de strategie, de jaarplannen en de jaarverslagen en stelt die formeel vast. Ook benoemt zij
de directie. De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en voor de
bedrijfsvoering van KING.
De Raad van Toezicht telt een voorzitter, een penningmeester en vijf leden. De positie van
voorzitter is verbonden aan die van de voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.
De positie van penningmeester is verbonden aan de positie van penningmeester van het bestuur
van de V N G . Eind 2011 zijn twee leden afkomstig van gemeenten. Twee zijn afgevaardigd door het
Ministerie van B Z K en het bedrijfsleven. Eén lid is onafhankelijk.
Uit onze gesprekken is naar voren gekomen dat de Raad van Toezicht van KING goed functioneert.
Belangrijke onderwerpen zoals strategie, jaarplan en jaarverslag komen in goed overleg met de
directie aan de orde. De tussenevaluatie uit 2011 en de naar aanleiding daarvan te ondernemen
acties zijn ook in overleg tussen Raad van Toezicht en de directie bepaald en tot uitvoering gekomen.
KING heeft daarnaast een Gebruikersraad ingesteld. Daar komen wij later in dit hoofdstuk op terug.

KING Jaarverslag 2011
1 0

KING Jaarverslag 2011
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De verantwoording

van de bestedingen

van KING

De financiering voor KING is afkomstig uit verschillende bronnen. Een deel komt uit het
Gemeentefonds (€ 7,4 miljoen in 2011), daarnaast ontvangt KING gelden voor haar bijdragen in
projectactiviteiten voor derden. Voor wat betreft de verantwoording van de besteding van de
ontvangen gelden legt KING verantwoording af via het jaarverslag. Dat bevat een overzicht van de
uitgevoerde activiteiten en de baten en lasten in het verslagjaar. Het jaarverslag geeft echter geen
inzage in hoe de middelen uit het Gemeentefonds worden verdeeld over de activiteiten.
De opdrachtgevers van de projecten ontvangen een separate verantwoording over de bestedingen
van de projectgebonden middelen.
De relatie tussen KING en de VNG
Er is geen formele relatie tussen V N G en KING, anders dan dat de V N G de penningmeester levert
in de Raad van Toezicht van KING en dat de V N G naast andere organisaties deelneemt in de
Gebruikersraad. Over de taakverdeling tussen V N G en KING meldt het jaarverslag KING (2010):
" V N G is belangenbehartiger, KING adviseert onafhankelijk". Dit wordt niet nader uitgewerkt.
In het groene boekje staat:
"De VNG stelt de kaders waarbinnen KING als taakorganisatie
implementatie

functioneert.

KING helpt bij de

van beleid en beheer en draagt zorg voor passende kennisuitwisseling

kwaliteit en het lerend vermogen te ondersteunen.

KING verzorgt de terugkoppeling

om de
uit de

praktijk richting beleid, zodat de VNG in staat is de bestuurlijke last voor gemeenten te beperken."
KING adviseert onafhankelijk en ondersteunt gemeenten in hun ontwikkeling en brengt gemeenten
bij elkaar. Voor wat betreft de projectmatige activiteiten zit KING in de opdrachtnemende rol.
De combinatie van de onafhankelijke, uit het gemeentefonds gefinancierde, rol en de opdrachtnemende rol van KING is in de ogen van de V N G soms een ongelukkige combinatie. Dit leidt
volgens gesprekspartners van de V N G soms tot een dubbele boodschap van KING in de richting
van gemeenten. Een voorbeeld: een deel van KING communiceert dan vanuit het eigen KINGproduct 'Basisgemeente' een bepaalde boodschap naar gemeenten, terwijl vanuit het programma
m G B A (projectfinanciering via B Z K en V N G ) een andere boodschap moet worden verkondigd. KING
is zich goed bewust van deze verschillende rollen en geeft aan, zoveel mogelijk en in afstemming
met de V N G , altijd te willen komen tot een goed evenwicht in deze rollen. Daarnaast vindt KING dat
de combinatie van deze twee rollen juist ook voordelen biedt. Zo kunnen producten uit de
onafhankelijke rol worden toegepast in projecten (GEMMA-standaarden) en bieden de projecten
vaak extra mogelijkheden om met gemeenten in contact te treden.
De begrotingscycli van de V N G en KING zijn niet op elkaar afgestemd. De V N G houdt de
begrotingscyclus aan van de departementen en KING heeft, zoals gebruikelijk, een jaarcyclus die
van januari tot december loopt. Mede daardoor is het voorgekomen dat KING activiteiten ontplooide
die naar het oordeel van de V N G op een vreemd moment werden gepresenteerd of op haar terrein
lagen. Dit leidde soms tot spanningen tussen V N G en KING, maar er zijn ook voorbeelden van goed
onderling overleg. Sinds eind 2011 is er een periodiek overleg tussen de directies van V N G en
KING ingesteld waarin onder andere afstemming plaatsvindt over de activiteiten die beide
organisaties (gaan) ontwikkelen.
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De V N G is van mening dat de samenwerking met KING daar waar het de projectactiviteiten van
KING betreft goed loopt. Daar heeft de V N G de rol van opdrachtgever en KING die van opdrachtnemer. Ook KING ervaart deze samenwerking positief. Op het gebied van de reguliere activiteiten
van KING (die werkzaamheden die uit het gemeentefonds worden gefinancierd) is de V N G van
mening dat er wel onderlinge afstemming tussen KING en V N G is, maar te weinig op de inhoud van
de activiteiten van KING. Volgens de V N G zou KING zich meer binnen de beleidskaders van de
V N G moeten bewegen. Volgens KING wordt er binnen de beleidskaders van de V N G gewerkt, maar
is er soms snel actie nodig waardoor precieze afstemming vooraf niet altijd mogelijk is.
Volgens leden van de Raad van Toezicht is het goed dat KING ten opzichte van de V N G een
onafhankelijke positie inneemt. KING is gericht op de kwaliteitsverbetering en stimulering van
gemeenten. Gemeenten hebben behoefte aan een 'onafhankelijk en gezaghebbend kwaliteitsinstituut'. Dat vraagt een andere focus, expertise en cultuur dan de meer op 'Den Haag' gerichte
belangenbehartiging van de V N G .
De relatie tussen KING en de gemeenten
KING heeft een gebruikersraad ingesteld. Deze gebruikersraad heeft een adviserende rol en 'houdt
de vinger aan de pols in gemeenteland' en bespreekt met KING op regelmatige basis wat er speelt.
KING kan hierop aanbod creëren en zo de gemeenten ondersteunen bij hun werkzaamheden en
inspelen op actualiteiten '.
11

In de gebruikersraad hebben momenteel 23 organisaties zitting, waaronder vertegenwoordigers van
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse
Vereniging van Raadsleden, De Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen, en ook vertegenwoordigers van
onder andere de gebruikersvereniging Centric, de gebruikersvereniging van PINK Roccade,
DIVOSA, en de Vereniging van Directeuren Sociale Dienst.
KING stelt, binnen de kaders van haar missie, zelf haar producten- en dienstenpakket op.
De gebruikersraad heeft daarin een adviserende rol en de Raad van Toezicht stelt het jaarplan vast.
KING beschikt over de flexibiliteit om tussentijds snel wijzigingen aan te brengen in haar reguliere
niet-projectgebonden activiteiten. Naast de gebruikersraad heeft KING ook individueel veel
contacten met gemeenten. Aanvankelijk werkte KING met gemeenteadviseurs die als 'ogen en
oren' van KING bij gemeenten functioneerden. Naar aanleiding van de tussen evaluatie 2011 is
deze functie geïntegreerd in de verschillende pijlers.

1

www.kinqqemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-qemeenten/over-kinq/orqanisatie/qebruikersraad

45890

12

Berenschot
3. Producten en diensten van KING (2012)

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de producten en diensten van KING, het gebruik van deze
producten en diensten en de meningen van gemeenten over de producten en diensten van KING.
W e baseren ons hierbij op de uitkomsten van de enquête onder gemeentesecretarissen en de
verdiepende casestudies. Gezien de scope van deze enquête en omdat KING op dit moment nog
geen eenduidig overzicht van haar producten en diensten heeft, geven we niet op product- en
dienstniveau, maar per pijler de uitkomsten weer.

3.2 Relatie producten/diensten met doelstellingen en organisatie
KING heeft verschillende producten en diensten ontwikkeld. Deze hangen samen met de vijf
thema's die leidend zijn voor de strategie van KING (de Vijf van KING, zie ook paragraaf 2.2):
1.

Dienstverlening;

2.

Harmonisatie en standaardisatie;

3.

Intergemeentelijke samenwerking;

4.

Leren en ontwikkelen;

5.

Sturen en opdrachtgeverschap.

De producten en diensten moeten voor KING leiden tot:
1.

Bestuurskrachtige gemeenten;

2.

Een gestandaardiseerde en gezamenlijke infrastructuur;

3.

Van elkaar lerende gemeenten;

4.

Krachtige gemeenten.

KING rangschikt haar producten en diensten vervolgens organisatorisch langs drie pijlers, namelijk:
•

Benchmarking

•

Bestuurskracht

•

E-Dienstverlening

De producten en diensten van KING komen op verschillende manieren tot stand:
•

Een deel is in het verleden ontwikkeld in landelijke programma's, buiten KING. Op enig
moment is gezocht naar een plek voor het 'in beheer nemen' van producten - bijvoorbeeld
omdat het landelijk programma werd stopgezet. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest voor het
14+ netnummer, Bewijs van Goede Dienst en waarstaatjegemeente.nl.

•

E e n ander deel van de producten en diensten is door KING zelf ontwikkeld. Denk aan de
ondersteuning die KING gemeenten bood in het kader van DigiNotar, of de activiteiten van
KING in het kader van bestuurskracht. KING initieerde deze zelf, soms op verzoek van of in
samenwerking met (enkele) gemeenten.

In bijlage 2 is een globaal overzicht van de producten en diensten van KING gemaakt. Dit overzicht
is opgesteld op basis van het jaarverslag 2011 van KING.
45890
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3.3 A l g e m e e n : b e k e n d h e i d en tevredenheid KING
KING is bekend bij gemeenten. 100% van de respondenten geeft aan KING te kennen. 6 8 % van de
respondenten geeft aan gebruik te maken van de producten en diensten van KING en 3 2 % van de
respondenten geeft aan KING wel te kennen maar (nog) geen gebruik te hebben gemaakt van de
producten en diensten van KING.

Bekenheid KING
Nee, niet bekend met KING
Ja, maar geen gebruik gemaakt

'j

van KING

t

[
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40%

Ja, we maken gebruik van KING

60%

80%

100%

Aan respondenten is ook een aantal stellingen over KING voorgelegd (zie grafiek hierna).
Gemeenten zijn in meerderheid (63%) van mening dat KING bijdraagt aan een duurzame kwaliteitsverbetering. Ook over andere aspecten van KING zijn respondenten over het algemeen positief:
een meerderheid is van mening dat KING gemeenten helpt bij het leren van eigen ervaringen en
van die van andere gemeenten en dat KING goed benaderbaar is voor gemeenten. 62% van de
respondenten is het (zeer) eens met de stelling dat KING van en voor alle gemeenten is.
I

Bij KING werken kwalitatief goede mensen

J

KING is goed benaderbaar voor mij als gemeente
KING signaieert nieuwe initiatieven en maakt deze
bekend bij mijn gemeente
Het aanbod van producten en diensten van KING kent
een logische samenhang

a zeer mee oneens
mee oneens

Gemeenten hebben voldoende invloed op het
takenpakket van KING

i

De producten en diensten van KING sluiten goed aan
bij de behoeften van mijn gemeente

neutraa
• mee eens

i

a zeer mee eens

KING is van en voor alle gemeenten
KING helpt mijn gemeente te leren van onze eigen
ervaringen en van die van andere gemeenten
KING draagt bij aan duurzame kwaliteitsverbetering
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Minder positief zijn respondenten over de aansluiting van de producten en diensten op de behoeften
van gemeenten. Bijna een kwart van de respondenten (23%) is van mening dat de producten en
diensten van KING niet goed aansluiten bij de behoefte van gemeenten. Ook de invloed die
gemeenten op het takenpakket hebben, beoordelen de respondenten minder positief. 1 7 % van de
respondenten vindt dat gemeenten voldoende invloed hebben op het takenpakket van KING en
2 3 % vindt dat gemeenten onvoldoende invloed hebben op het takenpakket, de rest van de
respondenten is neutraal.

3.4 Bereik en tevredenheid producten en diensten KING
In de volgende paragrafen gaan we verder in op de resultaten en de meningen van respondenten
ten aanzien van producten en diensten uit de pijlers E-dienstverlening, Bestuurskracht en
Benchmarking. Hierna geven we een overall beeld over het gebruik en de tevredenheid over alle
drie de pijlers.
In de onderstaande grafiek is weergegeven wat het gebruik is onder gemeenten van producten en
diensten uit de verschillende pijlers. Ruim 2/3 van de gemeenten maakt gebruik van de diensten en
producten op het gebied van benchmarking en e-diensten. Het gebruik van de diensten en
producten van bestuurskracht ligt lager: 12% van de respondenten geeft aan daar gebruik van te
maken. Kijkend naar gemeentegrootte blijkt dat er geen grote verschillen zijn in het gebruik van
producten en diensten. E-diensten worden door alle gemeenten in gelijke mate afgenomen.
Bij bestuurskracht en benchmarking is er wel verschil in afname van producten en diensten door
gemeenten. Kleinere gemeenten maken meer gebruik van producten en diensten uit deze pijler dan
grote gemeenten. Bij bestuurskracht zijn het met name de gemeenten (tot 40.000 inwoners) die
gebruik maken van producten en diensten. Grotere gemeenten maken hier incidenteel gebruik van.

Gebruik producten en diensten per pijler
1

Benchmarking

I

•

Bestuurskracht

I

E-diensten
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Van de respondenten die gebruik maken van de diensten en producten is een (overgrote)
meerderheid tevreden over deze producten en diensten. De tevredenheid over de producten en
diensten van de pijler Bestuurskracht is het laagste van de drie pijlers.
Tevredenheid (% tevreden)
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3.4.1
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E-dienstverlening

KING wil dat het rendement van het ontwikkelen van elektronische dienstverlening bij gemeenten
groter wordt. Daarbij richt ze zich op standaardisatie, certificering, pilots en het aanbieden van
handreikingen en voorbeelden. Ook certificeert ze commerciële adviseurs die gemeenten kunnen
ondersteunen bij implementaties. Zie bijlage 2 voor een overzicht van producten en diensten.
Bekendheid van en mate van tevredenheid over producten en diensten op het gebied van

e-dienstverlening

94% van de respondenten in onze enquête geeft aan de dienstverlening van KING op het gebied
van elektronische dienstverlening te kennen. 64% heeft gebruik gemaakt van de producten en
diensten en het merendeel van de respondenten (89%) is tevreden over de producten en diensten
van KING op dit gebied. Zij zouden hier in de toekomst weer gebruik van maken, en de dienst
aanbevelen bij collega's.
Uit de interviews met gemeenten in de casestudies komt eenzelfde beeld naar voren.
Gesprekspartners zijn tevreden over de diensten van KING op het gebied van e-dienstverlening.
Gesprekspartners geven aan dat KING de implementatie en het beheer van het 14+ netnummer
heel redelijk oppakt. De toepassing kent enkele onvolkomenheden (veroorzaakt door beslissingen
in de tijd dat de toepassing bij ICTU lag), en er zijn meerdere wissels van accountmanagers
geweest. Maar KING probeert de toepassing steeds meer in overleg met gemeenten te verbeteren.
Ook wordt de pro-activiteit van KING tijdens de DigiNotar crisis goed gewaardeerd. Hoewel de
taskforce al snel was opgeheven, hebben hier veel gemeenten van kunnen profiteren.
Gemeenten waarderen de functie van KING als centrale beheerorganisatie, zo blijkt uit gesprekken.
Ze zijn blij dat initiatieven die veel inspanningen hebben gekost niet verloren hoeven te gaan.
Ook zijn ze blij dat deze producten en diensten van bijvoorbeeld B Z K , ICTU, B P R , EL&I en V N G bij
één organisatie (KING) terecht komen. Dit maakt het domein van (e-) dienstverlening en
optimalisatiemogelijkheden voor hen vele malen meer overzichtelijk.
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Tegelijkertijd moet KING ervoor waken niet onder te sneeuwen tussen ICTU, Logius, de programmaorganisatie van het N U P , Agentschap B P R , enz. Een kleine gemeente in de regio merkt op dat er
vaak meer in de mand van KING komt dan deze gemeente weet. Een tip van een andere gemeente
zou zijn om een R S S - f e e d te ontwikkelen die de gemeente kan opnemen op haar intranet - zodat de
producten en diensten van KING op een meer prominente plaats aandacht krijgen.
Door een aantal gesprekspartners wordt aangegeven dat KING ten aanzien van de ontwikkeling
van standaarden wel wat directiever mag optreden. Gemeenten ervaren weinig tot geen
mogelijkheden voor sturing op de mogelijkheden van pakketten die leveranciers aanbieden. Ze zijn
als het ware overgeleverd aan de grote leveranciers (PINK en Centric). Een instituut als KING zou
namens de gemeenten hier een rol in kunnen spelen door voor de belangen van de gemeenten op
te komen en een sterke tegenspeler van de leveranciers te worden.
3.4.2

Bestuurskracht

Bij de oprichting kreeg KING als opdracht mee de validiteit van de bestuurskrachtonderzoeken te
verhogen. Dit door, naar Engels voorbeeld, visitaties bij gemeenten uit te voeren. Daarnaast was de
opdracht aan KING de aanpak van bestuurskrachtonderzoek meer te standaardiseren. KING zou
een basisstructuur voor bestuurskrachtonderzoek ontwikkelen en koppelen aan certificering, en zou
bestuurskrachtonderzoeken aanbesteden en organiseren.
In de praktijk kwamen de bestuurskrachtvisitaties niet van de grond; de term 'bestuurskracht' riep en
roept bij gemeenten veel negatieve associaties (herindeling) op. Gemeenten zien daarbij ook niet
per definitie een rol voor KING weggelegd.
KING heeft daarop de bestuurskrachttool doorontwikkeld naar een methodiek waarbij het 'leren' van
de gemeente centraal staat en heeft daarvoor de 'strategische

leercyclus' ontwikkeld. Daarnaast

heeft KING, in samenspraak met het veld, een standaard voor bestuurskrachtmethodiek ontwikkeld.
De bestuurskrachtmetingen zijn voor KING niet meer een beoordelingsinstrument, maar meer een
leerinstrument.
De insteek voor het onderdeel bestuurskracht is nu tweeledig: 1) het versterken van de gemeente
als lerende organisatie en 2) de verbetering van de relatie overheid, burger en dienstverlening.
KING wil zich nu verder ontwikkelen naar een deskundig gesprekspartner die gemeenten helpt bij
het (laten) uitvoeren van bestuurskrachtonderzoeken. KING voert nu adviesgesprekken met en
geeft workshops bij gemeenten. Het doel van de gesprekken is om de gemeenten te helpen met het
formuleren van hun bestuurskrachtvraag, zodat ze deze vraag gericht kunnen uitzetten in de markt.
V a n de 415 gemeenten heeft KING er het afgelopen jaar ruim 100 bezocht en een adviesgesprek
gevoerd of workshop gegeven. KING-adviseurs zijn daarnaast op verschillende congressen en
bijeenkomsten actief geweest door het geven van presentaties en workshops over bestuurskracht.
Bekendheid

van en mate van tevredenheid

over producten en diensten op het gebied van

bestuurskracht

V a n de respondenten geeft 74% aan bekend te zijn met de activiteiten en diensten van KING op het
thema bestuurskracht. 12% van de respondenten heeft ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de
dienstverlening van KING op dit gebied. Respondenten die aangeven geen gebruik te maken doen
dit om verschillende redenen. 4 2 % zegt dat de diensten en activiteiten niet aansluiten bij de
behoefte van de gemeente. 2 1 % heeft een andere (markt)oplossing gevonden.
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Geen van de respondenten geeft aan geen gebruik te hebben gemaakt van de diensten van K i N G
omdat de kwaliteit niet aan de verwachtingen zou voldoen.
De tevredenheid over de dienstverlening van KING op het thema bestuurskracht is wisselend. 6 5 %
geeft aan tevreden te zijn. Dit omdat de diensten goed aansloten bij de behoefte (38%) of omdat de
kwaliteit voldeed aan de verwachtingen (38%). 12% van de respondenten geeft aan in de toekomst
gebruik te willen maken van de diensten van KING op het gebied van bestuurskracht. 2 0 % geeft
aan op dit vlak geen gebruik te zullen maken van KING. 69% van de respondenten geeft aan
'misschien' gebruik te zullen maken van KING op dit vlak.
Uit de casestudies komt een wisselend beeld naar voren. Onze gesprekspartners zijn over het
algemeen tevreden over de kwaliteit van het verhaal van KING over bestuurskracht.
Het is onderbouwd en onderlegd. Ook over de kwaliteit van de sessies zijn gesprekspartners over
het algemeen tevreden, deze worden door KING zorgvuldig voorbereid. KING betrekt alle partijen,
raden, coiiege en ambtelijke organisatie en 'dwingt' gemeenten zelf aan de slag te gaan (te leren
leren).
Tegelijkertijd vinden gemeenten dit product of deze dienst van KING ook lastig te duiden.
De bestuurskracht wordt niet gemeten - terwijl dat voor sommige gemeenten juist een belangrijk
element is. Door de combinatie met de 'leercyclus' is het instrument volgens gesprekspartners
breder geworden en heeft het meer organisatieontwikkelingsaspecten in zich. Ook is bestuurskracht
(en -onderzoek) vaak erg toegespitst op de lokale situatie, terwijl KING juist een algemene
standaardaanpak aanreikt.
3.4.3

Benchmarking

De gedachte van KING is dat een zelfbewuste gemeente wil leren van andere gemeenten. Dit kan
via benchmarking. Daarom certificeert KING benchmarks. Zo kan ze de kwaliteit van benchmarks
verhogen, en ook zorgen dat vergelijkbare benchmarks op elkaar afgestemd zijn. Ook kan zij zo
zorgen dat voor alle gemeentelijke beleidsvelden benchmarks beschikbaar komen.
Waarstaatjegemeente.nl (WSJG) is één van de belangrijkste producten van de pijler benchmarking.
Deze benchmark, die zich zoveel mogelijk baseert op gegevens uit andere benchmarks, heeft KING
overgenomen van de V N G . Na de ontwikkeling van een indicatorenset heeft KING een start
gemaakt met het ontwikkelen van verklaringsmodellen als belangrijk onderdeel van de website
Waarstaatjegemeente.nl. Er zijn zeven maatschappelijke thema's geïdentificeerd, waarvoor
verklaringsmodellen worden samengesteld. Het streven is om gemeenten inzicht te bieden in de
eigen stand van zaken, om zo vergelijkingen te maken tussen gemeenten.
Bekendheid en mate van tevredenheid

over Benchmarking

van KING

Van de respondenten is 90% bekend met de producten en diensten van KING op het gebied van
benchmarking. 68% geeft aan ook daadwerkelijk gebruik te hebben gemaakt van de producten en
diensten op het gebied van benchmarking. 98% van de respondenten die gebruik hebben gemaakt
van KING is tevreden over de dienstverlening van KING. Deze sloot goed aan bij de behoefte van
de gemeente (46%), of de kwaliteit voldeed aan de verwachtingen (52%).
Uit de casestudies komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Vooral kleine gemeenten waarderen de
certificaten, omdat deze het makkelijker maken om een leverancier te selecteren.
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W S J G wordt door gesprekspartners als een goed instrument gezien. De KING-benchmark is
gemakkelijk in te vullen (weinig tijd), er is geen gedoe over de kosten en het is het makkelijker om
alle gemeenten te overtuigen om mee te doen aan deze benchmark (lage gepercipieerde kosten,
van en voor gemeenten). De benchmark biedt in potentie een schat aan informatie die voor
gemeenten nuttig kan zijn.
Tegelijkertijd geven respondenten aan dat de gebruikswaarde van W S J G nu nog (te) beperkt is.
Gegevens in W S J G zouden niet volledig of niet voldoende actueel zijn - te arm voor echte
vergelijkingen en horizontale verantwoording. Als gemeenten in de benchmark 'hoog' dan wel 'laag'
scoren ten opzichte van andere gemeenten, biedt de benchmark geen verdere informatie over
waarom andere gemeenten beteren dan wel slechter presteren. De verklaringsmodellen die door
KING zijn geïntroduceerd worden op zich als een positieve ontwikkeling beoordeeld, maar zien
gesprekspartners nu nog als te theoretisch en nog weinig toepasbaar.
3.5 Toekomst KING
Omdat KING en de V N G nadenken over wat ze in de toekomst voor gemeenten willen betekenen,
is aan respondenten ook gevraagd wat zij vinden dat KING in de toekomst 'meer', 'minder' of
'hetzelfde' zou moeten doen.
In onderstaand grafiek is aangegeven hoeveel procent van de respondenten van mening is dat
KING de taken in de toekomst 'meer', 'minder' of 'hetzelfde' zou moeten doen:
Toekomstige taken van KING
Certificering en keurmerken van adviesdiensten E

Horizontale verantwoording
Advisering en ondersteuning bij het verbeteren van de
uitvoering
Kennisuitwisseling door ontmoetingen
a minder
Inkopen en beheren van gezamenlijke (e-) diensten

'
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Wat ten eerste opvalt is dat bij alle taken een minderheid van de respondenten van mening is dat
KING 'minder' activiteiten zou moeten ondernemen en ten tweede dat in de meeste gevallen het
grootste percentage van de respondenten van mening is dat KING 'hetzelfde' zou moeten blijven
doen. Grootste uitzondering op dit laatste is de 'standaardisatie van gemeentelijke processen'. Meer
dan 60% van de respondenten vindt dat KING hier in de toekomst meer op zou moeten
ondernemen. 'Duurzame kwaliteitsverbetering van de dienstverlening' is ook een onderwerp waar
de meeste respondenten vinden dat KING 'meer' op zou moeten doen. Bijna eenzelfde percentage
van de respondenten vindt echter dat dit 'hetzelfde' zou kunnen blijven.
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4. Conclusies

Conclusie 1: KING heeft in korte tijd veel bereikt
KING is goed bekend bij haar doelgroep en heeft in een korte tijd veel voor elkaar gekregen; in de
ruim twee jaar dat KING bestaat heeft z e veel producten en diensten (verder) ontwikkeld. KING
heeft aangetoond snel en flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in gemeenteland.
Gemeenten kennen KING, maken gebruik van haar producten en diensten en zijn over het
algemeen ook tevreden over de kwaliteit van de producten en diensten die KING levert.
Dit alles ondanks de erfenis van een aantal lastige dossiers die KING bij haar start mee kreeg.

De opdracht van de evaluatie was naast terugkijken ook vooruitkijken. In dit licht moeten de
volgende conclusies en aanbevelingen worden gezien. Deze conclusies sluiten aan bij de thema's
die bij de evaluatie waren meegegeven:
•

Koers van KING: de strategische koers, de doelstellingen en ambities van de drie pijlers
waarvoor KING in eerste instantie is opgericht en de door KING ondernomen activiteiten die
(nog) niet voorzien waren in het businessplan.

•

Bereik en effect: bereik en de betrokkenheid van de gemeenten

•

Governance: het functioneren van de governance en de relatie tussen KING en haar
belangrijkste stakeholder, de V N G

•

KING intern: de financieringsstructuur van KING, de bedrijfsvoering en de doelmatige
besteding van de middelen.

Koers van KING
Conclusie 2: Brede profiel van KING heeft

beperkingen

KING heeft een breed profiel; zowel qua thema's als qua doelgroepen. KING is van en voor alle
gemeenten en KING richt zich op kwaliteitsverbetering van het lokaal bestuur. Bestuurders, raden
en ambtenaren behoren tot doelgroep van KING. Ook de missie van KING is breed en algemeen
geformuleerd. De strategische koers zoals benoemd in het 'groene boekje' bij de oprichting van
KING is niet meer leidend voor de huidige werkwijze van KING. De 10 van KING zijn, mede naar
aanleiding van de tussentijdse evaluatie, teruggebracht tot de '5 van KING'. Deze nieuwe focus
heeft niet geleid tot een aangepast producten- en dienstenaanbod. KING heeft naar aanleiding van
de tussentijdse evaluatie gekozen voor het handhaven van de drie pijlers, met een breed en uniform
dienstenpakket voor alle gemeenten, van bestuurlijk/strategisch tot en met managerial en
operationeel, inclusief de taken op het gebied van E-dienstverlening.
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Op zich hoeft een breed profiel voor een kwaliteitsinstituut als K i N G geen probleem te zijn, maar uit
deze evaluatie komen wel een paar aandachtspunten naar voren die aanleiding voor KING kunnen
zijn om haar koers (op onderdelen) te wijzigen.
•

Positionering ten opzichte van andere (markt)partijen

Alle mogelijke (advies)diensten aan gemeenten die met kwaliteit te maken hebben kunnen binnen
de huidige missie van KING passen. Dit leidt ertoe dat er geen duidelijke positionering of focus van
KING lijkt te zijn ten opzichte van andere (commerciële) dienstverleners. KING maakt haar relatie
met de markt expliciet door te adviseren tot aan de opdrachtformulering maar door gemeenten
wordt dit onderscheid minder scherp herkend.
Dit geldt ook voor de positie van KING ten opzichte van de V N G . De afbakening van activiteiten
tussen KING en de V N G is voor gemeenten en de V N G niet altijd helder. E e n niet heldere
positionering kan zich, op termijn, tegen KING gaan keren.
•

Balans tussen ontwikkeling enerzijds en implementatie en beheer anderzijds

Het brede profiel kan ertoe leiden dat het beeld ontstaat dat KING overal van is en er, als gevolg
daarvan, ook steeds meer op het 'bordje' van KING terechtkomt. Dit zien we terug in een toename
van programma's en projecten met een 'implementatie' en 'beheer' karakter op heb gebied van
e-dienstverlening. KING loopt daarmee het risico dat ze, ongewild, te veel een 'implementatie en
beheer' club wordt. Wil KING haar rol als kwaliteitsinstituut en daarmee ook als voorloper op het
gebied van toekomstige gemeentelijke ontwikkelingen serieus invullen dan zullen daar meer gericht
keuzes voor moeten worden gemaakt.
•

Ontbreken van verbinding en synergie tussen de pijlers

De oorspronkelijke gedachte achter de drie pijlers van KING was dat voor daadwerkeiijke
verbetering van de dienstverlening van een specifieke gemeente twee zaken nodig waren:
- Versterking van de gemeentelijke organisatie;
- Inzet van informatietechnologie voor doelmatiger bedrijfsvoering en e-dienstverlening.
Met de eerste twee pijlers 'benchmarking' en 'bestuurskracht' konden gemeenten worden geholpen
bij het versterken van hun gemeentelijke organisatie en met de derde pijler 'informatietechnologie'
kon de e-dienstverlening van en de informatiehuishouding in de gemeente worden verbeterd.
Binnen de drie pijlers zou eenzelfde methodiek worden gehanteerd, gericht op collectieve
ondersteuning van gemeenten door hen. met elkaar in contact te brengen en te stimuleren dat zij
van elkaar kunnen leren. Echter de diensten en producten binnen de pijlers hebben een heel ander
karakter waardoor een logische verbinding tussen de pijlers niet eenvoudig te maken is en er (nog)
weinig synergie tussen de pijlers onderling is. Dit maakt het lastig om een passende interne
structuur voor de organisatie te vinden; niet voor niets heeft KING haar structuur de afgelopen jaren
diverse keren aangepast. Ook de methode van leren van elkaar is nog niet erg sterk ontwikkeld:
hoe identificeer je vooraanstaande kennis bij gemeenten en hoe zorg je dat die wordt overgebracht
naar andere gemeenten?
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Bereik en effect van KING
Centrale vraag was of KING de 'goede dingen doet' en of KING deze dingen 'goed doet'.
Conclusie 3: Het producten- en dienstenpakket

van KING bevat veel goede dingen

KING is bekend bij gemeenten en gemeenten weten KING te vinden. Op alle drie de pijlers heeft
KING producten en diensten (verder) ontwikkeld en gemeenten vinden ook dat dit 'logische'
producten en diensten van KING zijn. Gemeenten kennen KING het meest van de pijler
e-dienstverlening. Dit is ook de pijler met de meeste producten en diensten. Minder bekend zijn
gemeenten met de producten die KING op het gebied van bestuurskracht heeft.
Tegelijkertijd maakt, ondanks dat ze bekend zijn met KING, nog ongeveer 1/3 van de gemeenten
geen gebruik van de producten en diensten van KING op het gebied van e-dienstverlening en
benchmarking en voor de pijler bestuurskracht is dit 88%.
Ook zijn gemeenten minder tevreden over de mate waarin de producten en diensten aansluiten bij
de behoefte van gemeenten. Beeld is dat gemeenten meer behoefte hebben aan maatwerk;
gemeenten waarderen bijvoorbeeld W S J G maar vinden de praktische toepasbaarheid voor de
eigen gemeente nog beperkt. De behoefte van de doelgroep wordt door KING onvoldoende
systematisch in kaart gebracht. KING doet nog niet voldoende structureel onderzoek naar de
behoefte van gemeenten; waarom zij producten van KING wel of niet afnemen, welke producten zij
liever van andere partijen afnemen en naar wat gemeenten vinden van de door KING geleverde
diensten en producten. Hierdoor ontstaat het risico dat KING zelf bedenkt waar vraag naar is en
vervolgens een product ontwikkelt. Dit kunnen dan wel 'goede producten' zijn, maar deze producten
'verkopen' niet per definitie. Er wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van producten en
diensten, ook wel samen met gemeenten, maar vaak vooral vanuit eigen expertise en
gedrevenheid. Met gevolg dat KING naast goede producten en diensten ook producten en diensten
levert waar weinig vraag naar is en mogelijk geen producten of diensten aanbiedt op onderwerpen
waar gemeenten juist wel in geïnteresseerd zijn. Na ruim twee jaar van product- en dienstontwikkeling is nu het moment om de meerwaarde van de producten en diensten vanuit het
perspectief van de verschillende typen klanten te evalueren.
Conclusie 4: KING doet de dingen goed, maar het moet nog beter
Gemeenten zijn tevreden over de kwaliteit van de producten en diensten die KING op de drie pijlers
levert. Ook de kwaliteit van de medewerkers van KING wordt door gemeenten positief gewaardeerd.
Toch is ook nog een substantieel, en in onze ogen te groot, deel van de gemeenten niet tevreden
en plaatsen gemeenten kanttekeningen bij de toepasbaarheid van de producten en diensten, zoals
W S J G en de diensten die KING in het kader van bestuurskracht ontwikkelt.
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G o v e r n a n c e van KING
Conclusie 5: De governance van KING kan

verbeteren

KING is bij de oprichting bewust op afstand van de V N G gepositioneerd. Om snel en adequaat te
kunnen reageren, zonder de 'last' van een politiek-bestuurlijk orgaan, heeft KING een eigenstandige
positie verworven. Deze onafhankelijke positie wordt door veel stakeholders als positief beoordeeld.
De ingerichte Raad van Toezicht is goed betrokken bij KING, maar we constateren dat er te weinig
sturing is vanuit de 'eigenaren van KING': de gemeenten. De ingestelde Gebruikersraad komt nog
onvoldoende uit de verf. Ook is de relatie met de V N G niet optimaal georganiseerd. De relaties
tussen de V N G en KING zijn goed maar het ontbreekt aan een effectief afstemmingsmechanisme
over de activiteiten tussen KING en de V N G . Wie doet wat en wie heeft waarover de lead?
De inhoudelijke kaders van de V N G zijn niet per definitie leidend voor KING blijkt uit de praktijk.
Er is afstemming tussen V N G en K i N G op verschillende niveaus maar dit heeft nog onvoldoende
geleid tot een adequate inhoudelijke afstemming van activiteiten en programma's. Het komt voor dat
V N G en KING eenzelfde type aanbod aan gemeenten bieden, bijvoorbeeld op het thema
'intergemeentelijke samenwerking'.
Een transparante verantwoording over de doelmatige besteding van de middelen uit het
gemeentefonds is op dit moment onvoldoende geborgd. Terwijl dit wel van belang is voor de
verantwoording van de collectieve uitname uit het gemeentefonds.

KING intern
Conclusie 6: Professionalisering

van de interne organisatie is noodzakelijk

Bij de start van KING is bewust ingezet op het bekendmaken van KING aan de buitenwereld en het
positioneren van KING als 'merk'. Alle energie is gericht geweest op zichtbaarheid, ontwikkeling van
de producten en minder op de inrichting van de organisatie. De KING-organisatie is in korte tijd snel
gegroeid, zowel in formatie als in producten- en dienstenpallet. Daarbij heeft KING, onder andere
naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie, diverse organisatiewijzigingen doorgevoerd.
Deze 'groeistuipen' moeten nu leiden naar een meer bestendige organisatie. KING is de fase van
'pionieren' voorbij; maar begrotingen per pijler, doelstellingen per pijler etc. zijn nog niet ingericht.
KING meet zelf nog beperkt of niet de effecten van haar activiteiten en voert niet gestructureerd
evaluaties uit naar aanleiding van diensten en producten die ze heeft geleverd. Kortom de
monitoring van de interne activiteiten is nu nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Dit in vergelijking tot
de programma's in opdracht van derden.
Het aandeel programmafinanciering is sterk toegenomen (en zal nog verder toenemen) ten opzichte
van de reguliere activiteiten. Dat leidt tot veel inhuur en geeft nieuwe coördinatie opgaven over de
programma's heen, tussen de programma's en de reguliere activiteiten van KING (lessen ICTU).
Ook dit vraagt om een professionele organisatie.
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5. Aanbevelingen

Op basis van de voorgaande conclusies hebben we een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Deze hebben met name betrekking op de positionering van KING, het portfolio en de governance
en verantwoording. Voor een groot deel van de aanbevelingen staat KING zelf aan de lat, voor een
aantal anderen is nauw samen optrekken met de V N G cruciaal.
V a n belang is dat de aanbevelingen vanuit een positief perspectief moeten worden beoordeeld.
Er is duidelijk behoefte aan een instituut als KING. KING heeft veel gerealiseerd en doet zoals
eerder opgemerkt 'de goede dingen'. Door het maken van een aantal scherpe keuzes kan KING
aan kracht winnen en zijn meerwaarde vergroten.

5.1

Missie, visie en strategie; de positionering

De oorspronkelijke en huidige missie van KING geven - zoals hiervoor geconcludeerd onvoldoende richting aan de positie van KING en de te leveren producten / diensten. De missie is
eenvoudigweg te breed en maakt niet duidelijk waar KING wel en niet voor staat. Dat geldt niet
alleen voor de afnemers maar ook voor een deel van de medewerkers zelf.
In onze optiek zou de focus van KING moeten liggen op de kwaliteit van de bedrijfsvoering, en als
afgeleide daarvan de dienstverlening. KING dient zich met andere woorden te richten op de processen
'onder de motorkap' van gemeenten en heeft het ambtelijk apparaat als primair aanspreekpunt.
Daarbij is het wat ons betreft zaak dat KING diensten ontwikkelt die de markt niet levert (waarmee
we overigens niet willen zeggen dat dit nu niet het geval is) en die een tastbare toegevoegde waarde
hebben voor een groot aantal gemeenten. Onze inschatting is dat het aanwenden van gemeenschappelijke budgetten voor een select aantal gemeenten op langere termijn niet houdbaar is.

Tot slot dient duidelijk te zijn welke rollen KING vervult. Is KING primair een adviseur van de
gemeenten, een productontwikkelaar, beheerder of een facilitator? Wil KING een uitvoerder zijn van
landelijke projecten waarin z e mogelijk een andere rol inneemt ten opzichte van gemeenten?

Aanbeveling 1
Formuleer - in nauwe samenspraak met de omgeving - een missie, visie en strategie die de:
•

scope van KING scherp afbakent (mede in relatie tot de VNG);

•

primaire doelgroepen benoemt;

•

typen dienstverlening karakteriseert;

•

rollen van KING beschrijft;

•

ambities weergeeft.

De missie en strategie zijn leidend voor de producten en diensten die KING verleent en maken ook direct
duidelijk welke diensten KING niet verleent.
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5.2 Portfoüomanagement
Het portfolio van KING is divers en niet transparant. Niet alleen de gemeenten missen het overzicht,
ook voor KING zelf is het lastig gebleken een overzicht te genereren. Bovendien redeneren de
medewerkers van KING bij de productontwikkeling sterk vanuit hun expertise en minder vanuit de
behoefte van de afnemers. De gedachtegang dat een 'goed product zichzelf verkoopt' is in
meerdere gesprekken naar voren gebracht.
Datzelfde geldt voor de notie dat de doelgroep van KING uit alle 415 gemeenten zou bestaan.
Alhoewel het management stelt dat KING wel degelijk aan segmentatie doet, is de beleving bij een
aantal medewerkers in elk geval anders.
Een sterk portfoliomanagement is in onze optiek onontbeerlijk. De ontwikkeling van nieuwe en de
doorontwikkeling van bestaande producten moet volgen uit een behoefte van de afnemers, de
gemeenten. Uiteraard geldt daarbij dat niet iedere gemeente gelijk is en dezelfde diensten /
producten wenst. Daarom dienen de gemeenten onderverdeeld te worden in segmenten die gezien
vanuit het portfolio van KING relevant zijn. Per segment dient vastgesteld te worden welke
producten en diensten KING levert en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen. Tot slot
dient KING per product en dienst outputcriteria te bepalen (bijvoorbeeld aantal afnemers en
tevredenheid) teneinde periodiek te kunnen bepalen of ze gecontinueerd moeten worden.
De huidige producten en diensten van KING moeten systematisch in beeld gebracht worden en
doorgelicht op de meerwaarde ervan. Vastgesteld moet worden of ze in de nieuwe missie, visie en
strategie passen en aan welke eisen ze in de toekomst moeten voldoen. Van producten die nu in
ontwikkeling zijn, moet kritisch worden beoordeeld of ze daadwerkelijk levensvatbaar zijn. Z o ja, op
welke termijn ze worden uitgerold en tot welke opbrengsten dat moet leiden. Dat daarbij een scherp
oog voor de kosten dient te zijn, is evident. Voor grotere projecten - als bijvoorbeeld
waarstaatjegemeente.nl gaat het met andere woorden om de ontwikkeling van business cases met
daarin duidelijke mijlpalen en go - no go momenten.
Speciale aandacht verdienen de projecten die KING voor andere partijen uitvoert. Deze moeten in
onze optiek passen binnen het portfolio van KING. Wanneer dat niet het geval is, verwatert het
profiel en de positionering van KING en kan KING in posities komen die botsen met de eigen missie.
Tot slot worden de wendbaarheid en flexibiliteit van KING door veel partijen als een belangrijke
meerwaarde gezien. Er moet daarom ruimte ingebouwd worden voor onverwachte activiteiten (zoals
bijvoorbeeld DigiNotar).
De kern van deze aanbeveling is dat KING gericht en bewust moet snoeien in de producten en
diensten die worden aangeboden. Door de energie te richten op goedlopende producten waarover
gemeenten tevreden zijn wordt de meerwaarde vergroot. Daarbij kan KING - zoals eerder
opgemerkt - er bewust voor kiezen om ook kleine aantallen gemeenten te bedienen.
De tevredenheid van de afnemers dient echter boven de 90% te liggen. Een kwaliteitsinstituut

mag

met minder geen genoegen nemen.
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Aanbeveling 2
Implementeer - sterker dan nu het geval is - een dwingende vorm van portfoliomanagement:
•
•

segmenteer-vanuit het perspectief van KING - de gemeenten;
ga met gemeenten in gesprek en bepaal per segment welke diensten en producten van KING
de meeste meerwaarde hebben;

•

bepaal per product wat de (potentiële) meerwaarde is;

•

benoem outputcriteria (in termen van afname en tevredenheid van de afnemers) en stel per
product vast wanneer aan deze criteria moet worden voldaan ;

•
•

ligt het huidige portfolio kritisch door en schrap producten die niet aan de outputcriteria voldoen;
ontwikkel nieuwe producten vanuit een uitgewerkte business case (inclusief een kostenraming) of
stel deze op voor producten die reeds in ontwikkeling zijn;

•

benoem mijlpalen en stop activiteiten wanneer de doelen niet worden gerealiseerd;

•

reserveer ruimte en houd oog voor de flexibiliteit van KING.

5.3 Governance en verantwoording
De governance van KING functioneert niet optimaal. Onduidelijk is binnen welke kaders KING
opereert en aan wie KING verantwoording aflegt over de besteding van de niet-projectgebonden
middelen. Daarnaast behoeft de verantwoording inhoudelijk gezien verbetering. Dat heeft wat ons
betreft de hoogste prioriteit. Met één 'druk op de knop' moet duidelijk zijn welke activiteiten KING in
een bepaalde periode heeft verricht, binnen welke pijler of programma, welke kosten daarmee
gemoeid zijn, welke gemeenten zijn bediend en wat de opbrengsten zijn geweest. Van belang
daarbij is dat een dergelijk overzicht op meerdere jaren betrekking heeft, zodat ontwikkelingen
zichtbaar worden.
Tegelijkertijd met de verantwoording dient de governance onder de loep genomen te worden.
Prikkels dienen ingebouwd te worden zodat KING binnen de beleidskaders van de V N G blijft en
gestimuleerd wordt om 'te leveren'. In dat verband dienen de P&C-cycli van KING en V N G optimaal
op elkaar afgestemd te worden om te voorkomen dat beide organisaties in eikaars vaarwater
komen. Het conceptjaarplan van KING dient aan de V N G te worden voorgelegd om zodoende
optimaal van elkaar te kunnen profiteren. Dat geldt uiteraard ook voor grote nieuwe projecten.
Verder dienen de gemeenten een grotere rol te krijgen bij het bepalen van het portfolio van KING.
Het is voor KING immers van levensbelang dat het overgrote deel van - zo niet alle - gemeenten
de meerwaarde ervaren. Dit betekent dat gemeenten nauwer betrokken moeten worden. De huidige
Gebruikersraad is daarvoor te breed en te divers. Naar een alternatief dient te worden gezocht.
Aanbeveling 3
Verbeter de governance en de verantwoording met als doel:
•

KING te prikkelen om binnen de beleidskaders van de VNG te opereren;

•

de jaarplannen bedrijfsmatig op te zetten en te realiseren;

•

de P&C-cycli af te stemmen op die van de VNG;

•

meerjarig inzicht te krijgen in de activiteiten, kosten, opbrengsten en tevredenheid van de afnemers;

•

de rol van de gemeenten bij de keuze en evaluatie van de portfolio van KING te versterken.
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Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksvraag en onderwerpen
De hoofdvraag van deze evaluatie was:
"Doet KING de goede dingen op een goede

manier?"

Meer specifiek hebben we daarbij gekeken naar de volgende onderwerpen:
•

De strategische koers, de doelstellingen en ambities op de drie pijlers waarvoor KING in eerste
instantie is opgericht. T e weten de drie pijlers: e-dienstverlening, benchmarking en de
bestuurskracht / visitatie;

•

De relatie tussen KING en haar belangrijkste stakeholder, de V N G ;

•

Het bereik en de betrokkenheid van de gemeenten;

•

Het functioneren van de governance structuur;

•

De financieringsstructuur van KING, waaronder de uitname uit het gemeentefonds;

•

De bedrijfsvoering, de doelmatige besteding van de middelen welke KING door een uitname uit
het gemeentefonds heeft ontvangen;

•

De door KING ondernomen activiteiten die (nog) niet voorzien waren in het businessplan;

•

De acties die KING heeft uitgevoerd op basis van de resultaten van de tussenevaluatie in 2011.

Onderzoeksactiviteiten
Interne analyse
Een deel van de evaluatievragen heeft betrekking op de bedrijfsvoering en organisatie van KING.
W e verzamelden daarom in januari en februari 2012 feitelijke gegevens over de volgende thema's:
•

Resultaten van de tussenevaluatie, doorvertaling naar organisatorische maatregelen

•

Tien van KING, doorvertaling naar de drie pijlers;

•

Producten en diensten, gepland en ongepland;

•

Financieringsstructuur;

•

Relatie K I N G - V N G ;

•

Governance.

Daarbij baseerden we ons op documenten en interviews. De documentenstudie diende hierbij als
startpunt, waarna de interviews ter verdieping dienden en ter verificatie van de feiten zoals deze
vanuit de documentatie waren vastgesteld.
In totaal hebben we ruim 50 personen geïnterviewd (zie ook bijlage 3). Al deze personen zijn
geïnterviewd aan de hand van een vooraf opgestelde gespreksleidraad.
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Externe analyse
Een ander deel van de evaluatievragen had betrekking op de afnemers van de producten en
diensten van KING, en op het bereik en effect van deze producten en diensten.
•

De door KING ondernomen activiteiten;

•

Het bereik en de betrokkenheid van de gemeenten.

Daarom betrokken we in het onderzoek ook deze belangrijkste afnemers. Dit met een enquête en in
case studies.
Enquête
Om het bereik en effect van KING te meten is een online vragenlijst gestuurd naar alle secretarissen
van alle gemeenten. In totaal werd de vragenlijst ingevuld door 228 gemeentesecretarissen, 5 5 %
van de doelgroep.
Case studies
Ook interviewden we vertegenwoordigers van negen gemeenten. In deze interviews hebben we de
resultaten uit de enquête uitgediept. Deze interviews vonden plaats tussen medio februari en medio
maart 2012.
Om te komen tot een waarheidsgetrouw beeld selecteerden we negen sterk verschillende
gemeenten. Het betreft grote en kleine gemeenten, uit verschillende regio's van het land, die al dan
niet gebruik maken van verschillende diensten van KING.
Van deze gemeenten schreven we de volgende personen aan: a) contactpersonen voor KING voor
wat betreft WaarStaatJeGemeente, b) contactpersonen voor wat betreft het 14+ netnummer en
c) contactpersonen of deelnemers voor bestuurskrachtmetingen of -sessies. De interviews
concretiseerden we zoveel mogelijk aan de hand van deze drie cases uit de drie verschillende
pijlers van KING.
Strategische dialoog
De voorlopige uitkomsten van het onderzoek namen wij door in een workshop met vertegenwoordigers van de begeleidingscommissie en het management van KING en V N G . In de
strategische dialoog — een aanpak van Berenschot waarbij de interne analyse van KING werd
afgezet tegen de externe analyse vanuit het perspectief van de klanten - onderzochten wij
gezamenlijk in welke mate het aanbod van KING paste bij de vraag van de gemeenten. Daarbij ging
het gesprek vooral over hoe KING haar producten en diensten nog beter kan afstemmen op de
verschillende behoeften van haar doelgroep. Segmentering van de doelgroep met productvarianten
per doelgroep en portfoliomanagement zijn daarbij als een belangrijke hulpmiddelen naar voren
gekomen.
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Bijlage 2: Producten en dienstenoverzicht KING

Hierna zijn de belangrijkste producten en diensten van KING anno 2012 opgenomen. Dit overzicht
is gebaseerd op het Jaarverslag 2011 van KING. Per pijler komen de producten en diensten hierna
aan bod. Tot slot zijn de programma's opgenomen.

Benchmarking
•

Waarstaatjegemeente.nl

Gemeenten kunnen op Waarstaatjegemeente.nl hun eigen prestaties vergelijken met collegagemeenten. Naast de rapporten over burgeroordelen en verklaringsmodellen die KING opgesteld
heeft op basis van onderzoeksresultaten van gemeenten, kunnen gemeenten ook zelf vergelijkingen
maken. Uitgangspunt van waarstaatjegemeente.nl is om te komen tot een beperkte set van
gegevens die, op een kernachtige manier, inzicht geeft in de maatschappelijke effecten van de
gemeentelijke diensten en het gemeentelijk handelen. In de figuur hieronder is weergegeven
hoeveel gemeenten tot nu toe deel hebben genomen aan waarstaatjegemeente.nl.

I

I

(
r

f

j

t

f

/
f
w

Q

Geen deelnemer

g

Aangemeld KTO/BP •

Q

Gedeeltelijk deelnemer

Provinciegrenzen

Volledig deelnemer

Figuur 1. Deelname overzicht van gemeenten aan waarstaatjegemeente.nl, 2012
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•

Het certificeren van onderzoeksbureaus voor het gestandaardiseerd uitvoeren van
benchmarks en burgerpeilingen

KING deelt certificaten uit aan commerciële partijen die gemeenten benchmarken. Gemeenten
zouden dankzij dit certificaat moeten weten dat de benchmark- en burgerpeilingenmodules van
deze partijen van goede kwaliteit zijn. Z e certificeert het bureau, maar niet de methodiek.
•

Het ontwikkelen van het concept Basisgemeente

Samen met diverse gemeenten ontwikkelt KING het ontwerp voor een gestandaardiseerde
infrastructuur en applicatielandschap. Zo moeten innovaties, decentralisaties en de N U P bouwstenen beter realiseerbaar worden en de transitie naar een moderne gemeente worden
vereenvoudigd. Om dit te bereiken voorziet KING in gezamenlijke sessies, procesbegeleiders en
architecten.
•

Bewijs van goede dienst

Per 1 januari 2012 heeft KING het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten overgenomen van het
Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit is een meetinstrument en certificaat
ineen.
Het meetinstrument moet gemeenten aanknopingspunten bieden bij het verbeteren van de
dienstverlening aan ondernemers. Met het instrument kan de gemeente toetsen of haar
dienstverlening voldoet aan de tien normen van het bedrijfsleven. In totaal hebben 169 gemeenten
nu het Bewijs van Goede Dienst. KING ontwikkelt het instrument door en wil het op termijn
12

opnemen in W S J G . n l .
•

Kwaliteitshandvesten

V a n de V N G zijn het beheer en doorontwikkeling van gemeentelijke kwaliteitshandvesten
overgenomen. Doel is om voor zoveel mogelijk gemeenten een kwaliteitshandvest opstellen.
•

Certificeringsproces benchmark

KING heeft een keurmerk Benchmarking ontwikkeld. Van de 50 benchmarks die zich hebben
aangemeld voor de certificering hebben 31 het keurmerk benchmarking ontvangen. KING heeft
deze in een benchmark-gids is gepubliceerd en aan alle gemeenten gestuurd. Het keurmerk voor
benchlearning is in 2010 geïntroduceerd. Zeven benchmarks hebben naast het keurmerk
Benchmarking ook het keurmerk Benchlearning.

1 2

6 februari 2012
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•

Brede benchmark gemeentelijke bedrijfsvoering: Vensters voor Bedrijfsvoering

In 2011 is op initiatief van ICTU en in samenwerking met de V G S een benchmark in ontwikkeling op
het gebied van gemeentelijke bedrijfsvoering.
Daarnaast zijn adviseurs van KING actief geweest op bijeenkomsten en congressen door het geven
van presentaties en workshops.
Bestuurskracht
•

Een basisstructuur voor bestuurskrachtonderzoeken

Deze basisstructuur is vormgegeven in een visie op visie op bestuurskracht, en in artikelen en handleidingen over bestuurskracht. Het doel is om wildgroei in bestuurskrachtonderzoeken tegen te gaan.
•

Certificaten voor bestuurskrachtonderzoeken

Ook ontwikkelde KING een keurmerk bestuurskrachtonderzoek (BKO keurmerk) voor de commerciële
markt. In samenwerking met het veld heeft KING een keurmerk ontwikkeld voor bestuurskrachtonderzoek. Aan zes bureaus is tot nu toe het keurmerk verleend en twee bureaus hebben de aspirantlid status gekregen. Voor gemeenten heeft KING een handreiking Bestuurskracht ontwikkeld.
•

Adviestrajecten, workshops en congressen

De kennis van Bestuurskracht wordt ingezet in cycli van adviestrajecten en workshops bij
gemeenten. Professionals uit gemeenten zijn opgeleid tot dialoogpartner en KING legt verbindingen
tussen gemeenten op vraagstukken op bestuurskracht en leercyclusthema's. Op congressen en
bijeenkomsten zijn adviseurs van KING actief in het geven van presentaties en workshops.

E-dienstverlening
•

GEMMA en StUF

KING beheert G E M M A , een samenhangende set van oplossingen en standaarden voor gemeenten,
en zorgt voor de doorontwikkeling. De afdeling e-dienstverlening van KING heeft als voornaamste
taken het beheer, de doorontwikkeling en vermarkting van de GEMeentelijke ModelArchitectuur
( G E M M A ) . Onder G E M M A vallen de model informatie-architectuur, procesarchitectuur, standaarden
voor e-formulieren, uitgangspunten rondom organisatie en proces als zaakgericht werken en
bijbehorende standaarden ais de Zaaktypencatalogus, standaarden voor gegevens en berichten
( R S G B , R G B Z , Stuf) en een overkoepelende visie en uitgangspunten (strategie). Daarnaast beheert
KING de informatiekundige uitvoeringstoets, waarmee zo vroegtijdig mogelijk een analyse op
nieuwe ontwikkelingen (beleid, regelgeving, projecten) kan worden gegeven, met betrekking tot de
toepasbaarheid bij gemeenten.
In 2011 heeft KING de nieuwe GEMMA-procesarchitectuur 2.0 gepubliceerd en is een eerste
verdieping opgeleverd op de GEMMA-informatiearchitectuur.
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KING heeft StUF met een aantal informatiemodellen geïntegreerd met integratie met de G E O standaarden NEN3610. Daarmee is het gemakkelijker om GEO-informatie en administratieve
informatie uit te wisselen tussen gemeentelijke informatiesystemen.
Via het StUF-testplatform kunnen leveranciers, gemeenten en andere overheidspartijen controleren
of hun systemen StUF-compliant zijn. Er zijn op dit moment tien leveranciers die een (test)account
hebben en het S T P gebruiken. Gemeenten gebruiken het S T P niet, ze voeren zelf tests uit.
Gemeenten kunnen zo beter grip krijgen op de toepassing van StUF door hun leveranciers en
allerlei koppelingsproblemen vermijden.
•

14+netnummer

KING heeft per 1 januari 2012 het beheer en ondersteuning van 14+ netnummer overgenomen van
het ministerie van B Z K en het ministerie van A Z . KING is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
het netnummer en de implementatie ervan bij gemeenten en tevens het functioneel beheer en het
nummerhouderschap.
In 2011 zijn 103 nieuwe gemeenten aangesloten op het 14+netnummer met in totaal 3,7 miljoen
inwoners. Het totaal aantal aangesloten gemeenten komt hiermee op 192. Het totaal aantal
inwoners dat hun gemeente kan bellen met 14+netnummer staat nu op 10,4 miljoen.
•

Informatiebeveiliging (DigiNotar en Lektober)

DigiNotar en Lektober hebben aangetoond dat de beveiliging van de gemeentelijke informatiehuishouding aandacht behoeft. KING heeft in nauwe samenwerking met de V N G een ad-hoc
crisisteam ingericht om gemeenten te ondersteunen. Zowel bij de DigiNotar-crisis als Lektober.
KING heeft een actieve rol gespeeld bij het informeren en adviseren van gemeenten (inclusief
samenwerkingsverbanden), gebruikersverenigingen en leveranciers.
KING verzorgt nu nog een helpdeskfunctie naar gemeenten en vervult een coördinerende rol tussen
gemeenten, gebruikersverenigingen en leveranciers. Evenals tussen de landelijke partijen als het
ministerie van B Z K , Logius en N C S C (voorheen Govcert).
•

Informatiekundige uitvoeringstoetsen

KING heeft toetsen en impactanalyses uitgevoerd in het domein Werk en Inkomen, binnen Operatie
N U P en bij het in beheer nemen van producten. Daarnaast heeft KING ook een informatiekundige
uitvoeringstoets uitgevoerd op de B G T .
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•

Leveranciersmanagement e-diensten

KING ondersteunt gemeenten met diverse producten en standaarden, maar kan dit niet alleen.
KING doet dit in een driehoeksverhouding met gebruikersverenigingen en leveranciers. Door
gebruikersverenigingen tijdig te informeren over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
standaarden en plannen in het domein van de e-overheid, komen zij meer in hun kracht om te
sturen op de leveranciers.
KING organiseert leveranciersbijeenkomsten. Leveranciers worden tijdens deze bijeenkomsten
bijgepraat over alle ontwikkeling op het gebied van de e-overheid. Ook staat kennisdeling centraal
en het oppakken van concrete kansen voor samenwerking.
•

Certificering e-adviseurs

Begin 2011 is de daadwerkelijke certificering gestart met de oude groep van E G E M - i adviseurs.
In vier ateliersessies zijn gedurende het jaar 159 adviseurs gecertificeerd.
Net als bij de andere twee pijlers hebben adviseurs van KING inhoudelijke bijdragen geleverd aan
verschillende congressen op het gebied van e-overheid.

Programma's en projecten
Naast de activiteiten in de thuisbases heeft KING een aantal programma's en projecten.

•

Programma implementatie Landelijk register Kinderopvang
KING ondersteunt gemeenten en G G D - e n bij de implementatie van het L R K . De bouw van het
systeem is door ICTU gedaan en het beheer ligt bij D U O .

•

Programma Operatie NUP
Programma Operatie N U P heeft als doel gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van
de overheidsbouwstenen die in het kader van i-NUP landelijk worden ontwikkeld. KING heeft
een programma opgesteld die gemeenten moet helpen met de implementatie van N U P en om
zoveel mogelijk met standaarden te werken, kennisdeling te realiseren.

a

Programma BRP (voorheen mGBA)
KING gaat gemeenten ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe Basisregistratie
Personen. Doelstelling is dat in 2016 alle gemeenten op het B R P zijn aangesloten.
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•

Programma Basisgemeente / Slim samenwerken
KING heeft het concept de 'Basisgemeente' ontwikkeld om gemeenten meer grip te geven op
hun bedrijfsvoering en informatievoorziening. De 'Basisgemeente' is een netwerk van
samenwerkende gemeenten. Deelnemende gemeenten gaan met eenzelfde set van processen
en functionaliteiten werken.
Slim samenwerken is een project waarin KING gemeenten helpt om hun ICT zo effectief en
efficiënt in te richten. Hiervoor heeft KING z e s handreikingen ontwikkeld en een aantal
bijeenkomsten georganiseerd over ICT-samenwerking.
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Bijlage 3
Overzicht gesprekspartners
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Bijlage 3: Overzicht gesprekspartners

KING
Tof Thissen

Directeur KING

Kristel Lammers

Adjunctdirecteur KING

Jaap van den Houten

Controller

Monique Jongerius

Afdelingshoofd Bestuurskracht / l & S A

Cees Hamers

Afdelingshoofd e-diensten

Erik Visser

Afdelingshoofd bedrijfsvoering

Arjen van Gils

Raad van Toezicht KING

Marcel Meijs

Raad van Toezicht KING

Rik Buddenberg

Raad van Toezicht KING

Roe van Kasteren

l&SA

Hidde Boonstra

l&SA

Erik de Kruik

l&SA

Victor van Haagen

l&SA

Maike Popma

l&SA

Mirima Haagh

l&SA

Wout Barendsen

l&SA

Mari-An Gerits

l&SA

Ingrid Hoogstrate

E-diensten

Nausikaa Efstratiades

E-diensten

Bart Geerdink

E-diensten

Nico Romijn

E-diensten

Maarten Edelman

E-diensten

Jeffrey Gortmaker

E-diensten
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Erik Visser

Communicatie

Loesanne Hakkens

Communicatie

Sander Mooij

Communicatie

Edith van Ruijven

LRK

Edurad Renger

BRP/mGBA

Joost Broumels

Slim samenwerken

Idius Felix

BRP/mGBA

VNG
Ralph Pans

Directeur V N G

Luzette Wagenaar-Kroon Bestuur V N G
Nancy Bakker

Afdelingshoofd Bestuur, Veiligheid en Informatiebeleid

Nanne de Jong

Directeur Staf

Karin Sleeking

Afdelingshoofd afdeling Werk en Inkomen

Mariine Meijers

Coördinator Burger en Bestuur

Bart Drewes

Coördinator

Wilfred v Barneveld

Afdelingshoofd Financiën en control

informatiebeleid

Gemeente cases
Gemeente Nijmegen

dhr. T. Merckx

Gemeente Nijmegen

mevr. R. Orth

Gemeente Roerdalen

mevr. P. Berben

Gemeente Roerdalen

dhr. H. Wiegant

Gemeente Lelystad

dhr. N. Versteeg

Gemeente Lelystad

mevr. N. Berns

Gemeente Lelystad

mevr. L. Venselaar

Gemeente Lelystad

dhr. T. Laumen
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Gemeente Leiden

mevr. H. Zalme

Gemeente Leiden

dhr. C. Verhaar

Gemeente Leiden

dhr. R. van Walsem

Gemeente Littenseradiel

dhr. K. Abma

Gemeente Zevenaar

dhr. M. Bak

Gemeente Ubbergen

mevr. E. Jolink

Gemeente Blaricum/Eemnes/Laren

mevr. C. Schouten

Gemeente Blaricum/Eemnes/Laren

dhr. M. Roza

Gemeente Blaricum/Eemnes/Laren

dhr. J . Hermkens

Gemeente Loon op Zand

Na diverse pogingen bleek het niet mogelijk een afspraak
binnen de onderzoeksperiode te krijgen.
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