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In uitvoering gemeentelijk HR-beleid 
is veel winst mogelijk

Hoe ver zijn gemeenten met arbeidsrechtelijke thema’s als de normalisatie, thuiswerken, 

dossiervorming omtrent (dis)functioneren van medewerkers en privacy op de werkvloer? Deze 

vragen staan centraal in de HR benchmark Nederlandse gemeenten; een innovatie-initiatief 

van Hekkelman Advocaten. 60 grote en kleine gemeenten door heel Nederland deden begin 

2022 mee. Onze conclusie: gemeenten hebben zeker beleid, maar de uitvoering laat te wensen 

over. Daarbij blijken weinig substantiële verschillen tussen grote en kleine gemeenten, of tussen 

gemeenten in de verschillende landsdelen.

Doel benchmark: kennis delen en uitbouw vakgebied 
Hekkelman heeft deze benchmark geïntroduceerd om met de gemeenten kennis te delen. 

Met de benchmark krijgen Nederlandse gemeenten zicht op de eigen ontwikkelpunten 

waar het gaat om arbeidsrechtelijke aspecten. Ook draagt de benchmark bij aan 

professionalisering van dit juridische vakgebied. Hekkelman wil de benchmark elke twee jaar 

herhalen. Hierdoor krijgen gemeenten zicht op het effect van doorgevoerde verbeteringen. 

En met de tweejaarlijkse benchmark kunnen trends in het vakgebied worden opgepikt.

Thuiswerken: 59% van de gemeenten goed op weg, rest nog niet 
Bij 41% van de gemeenten is er - 2,5 jaar na corona - nog steeds geen goed thuiswerkprotocol. 

De HR benchmark laat zien dat veel gemeenten hier onvoldoende prioriteit aan geven. Een goed 

protocol geeft medewerkers en leidinggevenden veel steun bij het hybride werken.

Zorgplicht van werkgever

De helft van de gemeenten voldoet onvoldoende aan haar zorgplicht op thuiswerken. Deze 

gemeenten geven medewerkers wel een onkostenvergoeding en faciliteiten, maar controleren de 

thuiswerkplek zelf niet op de ARBO-normen. Zeker nu thuiswerken en hybride werken zowat de 

norm is in gemeenteland, moeten hier stappen in worden gezet. 

Te weinig aandacht voor arbeidsongeschiktheid en re-integratie 
Slechts bij 15% van de gemeenten is re-integratie een “hot topic”. Dit is aan de lage kant 

omdat we weten dat door corona meer mensen met burn-out klachten uitvallen of zijn 

uitgevallen. En ook zien we dat door de krapte op de arbeidsmarkt, een nog groter beroep 

op de zittende medewerkers wordt gedaan. Zorg dat HR adviseurs op de hoogte zijn 

van de verschillende mogelijkheden en risico’s bij aanpassing van de overeengekomen 

werkzaamheden.

Samenvatting eerste juridische HR Benchmark 
onder Nederlandse gemeenten
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Geen hoger ziekteverzuim

Boeiend is dat vrijwel alle gemeenten geen hoger ziekteverzuim verwachten als gevolg van 

het gedwongen thuiswerken gedurende corona en de huidige praktijk waarin het merendeel 

van de mensen in ieder geval deels thuiswerkt (hybride werken).

Helft gemeenten kreeg loonsanctie UWV 
Meer dan 50% van de gemeenten heeft in de laatste 3 jaar een loonsanctie gehad van het UWV. 

Het WIA-dossier was in dat geval niet in orde. Gemeenten wordt aangeraden bij langdurige 

ziekte veel intensiever te monitoren of de situatie goed begeleid en gedocumenteerd wordt. Dit 

kan miljoenen euro’s aan juridische kosten en boetes schelen.

Re-integratie is voor slechts 15% van de gemeenten een hot topic, blijkt verder uit de HR 

benchmark. Een laag percentage, al helemaal nu we weten dat ook gemeenten steeds moeilijker 

aan personeel kunnen komen.

Weinig gemeenten met protocol personeelsdossiers
76% van de gemeenten heeft geen protocol voor dossiers van disfunctionerende 

medewerkers. Bekend was al dat personeelsdossiers bij gemeenten regelmatig te wensen 

overlaten, maar dit percentage van gemeenten zonder interne afspraken over dossiers is 

hoog. Goede dossiers kunnen veel financiële, emotionele en reputatieschade voorkomen. 

Helft gemeenten vertaalt privacybeleid onvoldoende door naar 
instructieregels 
De innovatieve HR benchmark gemeenten van Hekkelman gaat in op privacy op de werkvloer. 

Gemeenten hebben hier vaak beleid op, echter vertaalt slechts de helft van de gemeenten dit 

door naar instructieregels voor medewerkers. Juist in de instructieregels kun je als werkgever 

laten zien wat je concreet wel en niet acceptabel vindt aan bijvoorbeeld gebruik van mail of 

mailadres of gedrag op social media. 

Integriteit: gemeenten voeren beleid, dat tijdens dienstverband nog meer 
aandacht mag krijgen 
Voor veel gemeenten valt nog winst op integriteit van medewerkers te behalen, 

niet alleen bij aanstelling maar vooral tijdens het dienstverband. Inclusief het thema 

grensoverschrijdend gedrag.

Diversiteit: slechts 15% gemeenten stuurt op instroom 
Slechts 15% van de gemeenten stuurt op voorkeursbeleid bij de instroom van medewerkers. Veel 

gemeenten zijn namelijk bezorgd over wat juridisch wel en niet mag. De juridische mogelijkheden 

voor voorkeursbeleid om diversiteit te bevorderen, zijn vaak groter dan gemeenten denken. 
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Veel gemeenten redelijk tevreden over eigen kennis arbeidsrecht 
Slechts 26% van de gemeenten is helemaal tevreden over de eigen juridische kennis over het 

arbeidsrecht. Een grote groep gemeenten (68%) zegt redelijk tevreden te zijn over de eigen 

kennis. 

Ten slotte: gemeenten kunnen veelal goed overweg met arbeidsrecht 

36% van de gemeenten kan overweg met het huidige arbeidsrecht. Gemeentelijke werkgevers 

hebben afgelopen jaren hard gewerkt aan de normalisatie. Hekkelman verwacht als 

gemeentelijke prioriteiten voor de komende jaren: dossieropbouw,  thuiswerken, diversiteit, en 

privacy op de werkvloer.”

Normalisatie goed verlopen 

Vrijwel alle gemeenten vinden dat de normalisatie goed is verlopen. Per 1 januari 2020 is 

het private arbeidsrecht van toepassing op gemeenten. 50% van de gemeenten blijkt de 

aangeboden arbeidsovereenkomst te hebben voorzien van een eenzijdig wijzigingsbeding. 

Hekkelman adviseert de andere gemeenten hier ook vaker gebruik van te maken.

Flexibele schil groeit, weinig diepgaande controles 
Slechts 15% van de gemeenten checkt regelmatig of het flexibele personeel voldoet aan de 

wettelijke eisen. Vrijwel alle gemeenten hebben net als het bedrijfsleven flexibele inhuur, bij 

42% groeit deze flexibele schil.
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Met het Hekkelman benchmarkonderzoek 

beogen wij gemeenten inzicht te geven 

in hoe gemeenten er op het gebied van 

het “HR-recht” voor staan twee jaar na de 

normalisatie. 

Aan de hand van de resultaten hebben 

wij een onderzoek gedaan waarbij de 

antwoorden van de gemeenten zijn 

onderzocht en met elkaar zijn vergeleken. 

Daarbij is gekeken naar de grootte van 

gemeenten (+ of – 30.000 inwoners) en de 

locatie (Noord, Oost, Zuid, West). De locatie 

bleek niet tot nauwelijks relevant. De grootte 

van een gemeente is in beperkte mate van 

invloed. 

Vervolgens is bekeken op welke thema’s 

gemeenten goed scoren en op welke thema’s 

er werk aan de winkel is. De resultaten 

van het onderzoek bieden gemeenten dan 

ook aanknopingspunten om verbeteringen 

door te voeren op het gebied van de 

arbeidsrechtelijke HR-thema’s. 

In dit rapport wordt eerst de relevantie 

van elk thema belicht. Vragen die hierin 

nadrukkelijk worden belicht zijn: waarom 

is het thema van belang en hoe steekt het 

thema juridisch in elkaar?

Afsluitend is elk thema voorzien van een 

advies en concrete handvatten die jou en 

jouw gemeente helpen in de praktijk.

Wij, Geeke Hissink, Chantal Grouls en Marleen 

Koeslag, wensen je veel leesplezier toe. 

Inleiding
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Ja 59%

Nee 2%

In ontwikke-
ling 39%

Hybride werken biedt aan zowel 

gemeentelijke werkgevers als aan 

medewerkers verschillende voordelen, zoals 

minder reistijd en een potentieel betere 

werk-privé balans. Er is echter ook een aantal 

risico’s verbonden aan het werken op afstand. 

Denk aan de zorgplicht die zich ook uitstrekt 

tot de thuiswerkplek. Om deze risico’s te 

beperken, maar ook om de kansen van het 

hybride werken zoveel mogelijk te benutten is 

het van belang hierover afspraken te maken. 

1. Thuiswerken – thuiswerkprotocol

Figuur 1: Gemeenten met thuiswerkprotocol

figuur 10

Dit doe je in een Thuiswerkprotocol. In het 

Thuiswerkprotocol worden afspraken gemaakt 

over de werkverdeling, de thuiswerkplek, etc. 

Kortom, een Thuiswerkprotocol is een must 

voor elke gemeente.

41% heeft geen thuiswerkprotocol
Daarentegen heeft 59% van alle gemeenten 

wel een thuiswerkprotocol, waarvan 73% 

(zeer) tevreden is over de bruikbaarheid van 

het protocol. 68% van de thuiswerkprotocollen 

is klaar voor de nieuwe realiteit na corona. 

Uit een kruisvergelijking tussen de antwoorden 

van de respondenten van grote en kleine 

gemeenten komt naar voren dat er een 

klein verschil is tussen de grote en kleine 

gemeenten.

Hybride werken niet meer 
weg te denken
De afgelopen jaren werd al steeds meer hybride 

gewerkt, maar sinds het thuiswerkadvies van de 

overheid is het thuiswerken sterk toegenomen. 

We verwachten dat het hybride werken de 

komende jaren zich verder gaat ontwikkelen. 

Medewerkers verwachten ook dat werkgevers 

dit omarmen en faciliteren. Sommige 

gemeenten hebben zelfs moeite om de mensen 

weer terug naar kantoor te krijgen. Reden om 

beleid te bepalen en regels op te stellen zodat 

het hybride werken optimaal ingevoerd wordt. 
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Over de verzuimcijfers in relatie tot het 

thuiswerken zijn gemeenten positief gestemd. 

Sterker nog, 29% van de gemeenten geeft 

aan dat het verzuim lager is. Geen enkele 

gemeente geeft aan dat het thuiswerken 

significant meer verzuim oplevert. Enkel een 

klein percentage (7%) van de gemeenten geeft 

aan dat het thuiswerken beperkt meer verzuim 

oplevert. 

Het overgrote deel van de gemeenten (95%) 

van de gemeenten informeert werknemers 

over de inrichting van de thuiswerkplek om 

te borgen dat ook thuis veilig en gezond kan 

worden gewerkt.

Ja, beperkt 7%

Nee, niet 
merkbaar 41%

Nee, verzuim 
is lager 29%

Onbekend 22%

Thuiswerkvergoeding

Verstrekken van (ergonomische)
hulpmiddelen, zoals

laptop en bureaustoel

Check van de
thuiswerkplek

Werknemers informeren over
inrichting thuiswerkplek

Werknemers instrueren
gebruik hulpmiddelen

thuiswerkplek

Bespreken werknemer
rust- en werkmomenten

Regelmatige gesprekken
met de medewerker

(meerdere keren per jaar)

Vastleggen van afspraken
en maatregelen

rondom thuiswerken

Ter beschikking
stellen van middelen

Anders, namelijk...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

83%

90%

37%

95%

66%

56%

44%

44%

85%

10%

Figuur 2: Effect thuiswerken op verzuim

Figuur 3: Borgen veilig en gezond thuiswerken
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Advies: blijf in gesprek 
en documenteer
Vergeet niet de mentale gezondheid van 

medewerkers. Dit is bij thuiswerken lastiger 

te monitoren. Belangrijk is daarom om 

met de medewerkers in gesprek te blijven. 

We raden aan om deze gesprekken te 

documenteren. Zonder dossier van (de 

naleving van) de afspraken is het veel 

lastiger om in te grijpen. Bovendien verlangt 

de zorgplicht ook dat je als werkgever in 

gesprek bent, verslag legt en maatregelen 

treft als het niet goed gaat. 

Neem in het thuiswerkprotocol ook 

toekomstige wetgeving (de Wet 

Werken Waar je Wilt) mee, of pas 

het thuiswerkprotocol hierop aan. De 

wetsvoorstellen zorgen ervoor dat 

medewerkers meer zeggenschap krijgen 

over de plaats waar zij werken. Medewerkers 

hechten hier ook aan. Er is echter voldoende 

ruimte om als werkgever hierover op 

organisatie- of zelfs medewerkersniveau 

afspraken te maken. 

Wat gaat goed?
Een groot deel van de gemeenten heeft

een thuiswerkprotocol, of is daarmee

bezig. 

Wat gaat niet goed?
41% heeft nog geen thuiswerkprotocol.

De zorgplicht geldt ook voor de 

thuiswerkplek en is een verstrekkende 

verplichting. Zorg daarom dat voldoende 

middelen worden ingezet om te 

waarborgen dat medewerkers ook thuis 

gezond en veilig kunnen werken. 

Het slechts informeren en verstrekken 

van middelen voor de thuiswerkplek is 

onvoldoende. Je moet als werkgever in 

gesprek blijven en bereid zijn in te grijpen 

op het moment dat de thuiswerkregels 

onvoldoende worden nageleefd. 

Als werken vanuit het buitenland wordt 

toegestaan is het belangrijk hierover 

afspraken te maken. In geval van ziekte of 

schade kan immers discussie bestaan over 

de geldende regels. 
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Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor 
re-integratie?
Uit de benchmark is gebleken dat het thema re-integratie slechts 

bij 15% van de gemeenten speelt. Op grond van de Wet verbete-

ring poortwachter zijn zowel werkgever als werknemer verant-

woordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Het voldoen 

aan deze verplichtingen is voor de werkgever van belang gelet 

op een eventuele loonsanctie. Werkgevers kunnen echter ook van 

medewerkers verlangen dat zij zich houden aan de re-integratie-

verplichtingen. En als hieraan niet wordt voldaan, kan de werkge-

ver sanctioneren. Juridische kennis op het gebied arbeidsonge-

schiktheid is daarom belangrijk en kan voorkomen dat werkgevers 

van het UWV een loonsanctie krijgen.

Waar moet je als gemeente op letten bij re-integratie? 

Gemeentelijke werkgevers kennen (anders dan andere werkge-

vers) een derde ziektejaar wanneer sprake is van 35% tot 80% 

arbeidsongeschiktheid. In de overige gevallen geldt – net als bij 

de reguliere werkgevers – een loondoorbetalingsverplichting van 

twee jaar. Van belang is dat zowel de inzet na de loondoorbeta-

lingsverplichting als afwikkeling van het dienstverband op de juis-

te wijze gebeurt. Gemeentelijke werkgevers voorkomen hiermee 

extra kosten, maar ook mogelijke risico’s in geval een medewerker 

bijvoorbeeld opnieuw uitvalt. 

2. Arbeidsongeschiktheid – re-integratie
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Ja 49%

Nee 46%

Onbekend 5%

20%20%  20%

63%63%  63%

49%49%  49%

27%27%  27%

24%24%  24%

22%22%  22%

2%2%  2%

5%5%  5%

12%12%  12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Passende
werkzaamheden

Samenloop ziekte 
met disfunctioneren of 

samenwerkingsproblematiek

Derde ziektejaar
en 35 min

Tweede spoor

Eerste spoor

Derde ziektejaar
en 35-80

Sanctionering

Loondoorbetaling

Anders,
namelijk...

Helft van de gemeenten heeft 
recentelijk een loonsanctie gehad
Maar liefst 49% van de gemeenten geeft aan 

in de afgelopen drie jaar een loonsanctie te 

hebben gehad. Dit is best veel. Anderzijds 

realiseren wij ons dat het lastig is gedurende 

de re-integratie de onderlinge verhoudingen 

goed te houden, terwijl juist vaak conflicten 

en discussie aanleiding zijn voor de 

loonsanctie. 

Uit een kruisvergelijking tussen de 

antwoorden van de respondenten van grote 

en kleine gemeenten komt naar voren dat de 

grote gemeenten verhoudingsgewijs vaker 

een loonsanctie hebben gekregen in de 

afgelopen drie jaar. 

De meest genoemde problemen waar 

gemeenten tegenaan lopen zijn de 

samenloop van ziekte met disfunctioneren 

en het vinden van passende (re-integratie)

werkzaamheden.

Figuur 4: Loonsanctie in de afgelopen drie jaar

Figuur 5: Problemen tijdens de re-integratie
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Wat gaat goed?
Wanneer er sprake is van een 

urenbeperking, of bij wijziging van de 

arbeidsovereenkomst, kent het merendeel 

van de gemeenten (56%) bij einde 

wachttijd een transitievergoeding toe. 

Medewerkers hebben immers op grond 

van rechtspraak recht op een gedeeltelijke 

transitievergoeding, mits wordt voldaan aan 

de voorwaarden. 

Wat gaat niet goed?
Van belang is dat HR-adviseurs op 

de hoogte zijn van de verschillende 

mogelijkheden en risico’s bij aanpassing van 

de werkzaamheden en hoe dit vervolgens 

handen en voeten te geven. Door de 

aanpassingen bewust te doen, voorkom je 

dat je wordt overvallen door een nieuwe 

loondoorbetalingsperiode. 

De werkgever heeft de verplichting om een 

arbeidsongeschikte medewerker andere 

passende werkzaamheden aan te bieden als 

de medewerker niet meer kan terugkeren 

in zijn of haar eigen werk. Deze verplichting 

geldt zowel tijdens de re-integratie, als na 

afloop van de wachttijd. De medewerker kan 

hier ook aanspraak op maken, met gevolgen 

voor de loondoorbetaling.

Om te zorgen dat het aanbieden van 

passende arbeid op de juiste wijze gebeurt, 

moet een gemeente zelfstandig beoordelen 

of werkzaamheden voldoende passend zijn. 

Kennis over passende arbeid moet daarom 

up-to-date gehouden worden. 

Advies: houd de regie 
over re-integratie
Blijf het gesprek voeren met de 

medewerkers. Dit gesprek is nodig 

om regie te houden op de re-

integratie, de in dat kader te verrichten 

werkzaamheden en om stappen te 

kunnen zetten per het einde van de 

wachttijd. 

Sanctionering en de loondoorbetaling 

tijdens ziekte zijn thema’s die weinig 

spelen onder de gemeenten. Dit zijn 

belangrijke verplichtingen en middelen 

van de gemeentelijke werkgevers om 

te kunnen sturen. Ook in situaties dat 

sprake is van disfunctioneren, of een 

conflict. 
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In onze praktijk zien we regelmatig dat het 

binnen gemeentelijke organisaties ontbreekt 

aan een effectieve aanspreekcultuur. Dit kan 

leiden tot arbeidsrechtelijke geschillen die (te) 

lang voortslepen. Ook kan vaak niet direct

worden doorgepakt, omdat in het voortraject 

geen effectief dossier is opgebouwd. Denk aan 

een disciplinaire maatregel, zoals bijvoorbeeld 

functiewijziging (demotie), overplaatsing, of 

ontslag. Om te achterhalen waar de meeste 

winst behaald kan worden, hebben wij over 

dit thema vragen gesteld. Deze vragen zijn 

onderverdeeld in drie subthema’s 3.1, 3.2 

en 3.3. De resultaten sluiten aan bij onze 

praktijkervaringen.

3.1 Disfunctioneren: hoe ga je hier 
als gemeente mee om?
Een ontslag via de kantonrechter blijft voor 

alle werkgevers moeizaam. Gemiddeld 

wordt slechts 33% van alle ingediende 

ontbindingsverzoeken die gebaseerd zijn 

op alleen de d-grond (disfunctioneren), 

toegewezen. Vaak maken werkgevers gebruik 

van een combinatie van ontslaggronden, 

waardoor de statistische kans op succes voor 

een werkgever stijgt naar circa 60%. 

Gemeenten scoren hierop niet beter. De reden 

voor de hoge afwijzingen is vooral gelegen 

in een gebrek aan voldoende schriftelijke 

dossiervorming. Disfunctioneren blijft echter 

een veelvoorkomend probleem. Alleen dat al 

maakt dat er voldoende reden is om hierop 

vanuit HR te acteren. In de praktijk adviseren 

wij vaak gemeenten over dossiervorming. 

Wij bespreken daarbij diverse vragen, zoals: 

hoe pak je dat als HR en management aan? 

Hoe leg je besproken zaken effectief vast? En 

wanneer is sprake van voldoende dossier?  

Driekwart van de gemeenten 
heeft geen specifieke regels voor 
dossieropbouw
76% van de respondenten heeft geen 

specifieke regels voor dossieropbouw en/

of verbetertraject bij disfunctioneren. Uit 

kruisvergelijkingen tussen de uitslagen van 

grote en kleine gemeenten volgen geen 

significante verschillen. Ofwel, de grootte 

van de gemeente heeft geen invloed op 

het ontbreken van specifieke regels voor 

dossieropbouw of een verbetertraject.

3. Aanspreekcultuur

Onbekend 2%

Ja, namelijk... 22%

Nee 76%

Figuur 6: Specifieke regels voor dossieropbouw 

en/of verbetertrajecten
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Wat gaat goed?
22% van de respondenten geeft aan dat 

zij werken met specifieke regels voor 

dossieropbouw en/of het verbeterplan. Deze 

gemeenten hebben een goede basis om 

zorgvuldige dossieropbouw te realiseren. 

Dit is zeer behulpzaam voor het succesvol 

doorlopen van de ontslagprocedure bij de 

kantonrechter. 

Wat gaat niet goed?
Op het terrein van de disfunctionerende 

medewerker is onder driekwart van de 

respondenten nog een grote slag te slaan:

• Er zijn onvoldoende richtlijnen of 

protocollen over dossieropbouw voor 

leidinggevenden/HR;

• Beleid wordt niet regelmatig 

besproken. Om ervoor te zorgen 

dat iedereen dezelfde richtlijnen 

hanteert, is het dus van belang dat 

er bewustzijn wordt gecreëerd. 

Belangrijkste onderdelen hiervan zijn:

 o  Tijdige communicatie, met 

concrete voorbeelden die 

schriftelijk vastgesteld moeten 

worden;

 o  Concreet vastleggen welke 

verbeterpunten er zijn, hoe dit 

aangepakt moet worden en welk 

tijdspad hiervoor is. Ofwel stel een 

schriftelijk verbeterplan op;

 o  Vastleggen van consequenties 

aan het uitblijven van verbetering. 

Bijvoorbeeld demotie, of ontslag 

(bij geen herplaatsing). 

Met een voldoende, schriftelijk 

dossier snijdt het mes aan twee 

kanten: de gemeente voldoet 

aan goed werkgeverschap en het 

verschaft de gemeente een gunstige 

onderhandelingspositie voor het treffen 

van een exit-regeling. Mocht dat laatste 

geen oplossing bieden, dan levert het 

opgebouwde dossier een reden voor 

ontbinding met een sterke rechtspositie 

in de ontbindings procedure. 
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3.2 Instructierecht: gemeenten 
moeten duidelijker zijn in het geven 
van instructies
Gemeenten zijn bekend met de mogelijkheid 

van de wettelijke instructie bij ongewenst 

gedrag of houding op de werkvloer. In 

de praktijk constateren wij echter dat 

de toepassing daarvan nog verbetering 

behoeft. Als sprake is van een ongewenste 

houding of gedrag op de werkvloer, dan 

rust op de gemeente niet alleen de plicht 

om de medewerker daarop concreet aan te 

spreken. De gemeente moet hem of haar 

daarin instrueren. Hiervoor is het wettelijke 

instructierecht en ‘goed werknemerschap’ 

de basis. Vervolgens moet de gemeente 

monitoren of de medewerker zijn houding 

of gedrag aanpast. En, zo niet, daar tijdig 

tegen optreden. 

Gesprekvoering en een schriftelijke 

vastlegging is essentieel om een mogelijke 

disciplinaire maatregel op ongewenste 

houding of gedrag te kunnen opleggen. Het 

is daarom opvallend dat het grootste deel 

van de gemeenten dit niet doen. Ook maakt 

slechts 61% van de respondenten gebruik 

van het wettelijk instructierecht.

Instructierecht is begrensd 

Het wettelijk instructierecht ziet op 

voorschriften over het uitvoeren van het 

werk en over het bevorderen van de goede 

orde in de organisatie van gemeenten. 

Het instructierecht wordt begrensd door 

voorschriften in de cao gemeenten, 

andere personeelsregelingen en de 

arbeidsovereenkomst. 

Wat gaat goed?
Een ruime meerderheid van de gemeenten 

maakt gebruik van het wettelijk instructierecht 

ingeval van ongewenst gedrag. Dit kan en 

moet eigenlijk 100% zijn, maar gemeenten zijn 

op de goede weg. 

Wat gaat niet goed?
Een veel kleiner deel, slechts een kwart, 

geeft aan dat zij het waargenomen gedrag 

en de instructie schriftelijk vastleggen. Om 

maatregelen te kunnen treffen, is het cruciaal 

dat schriftelijk is vastgelegd dat ongewenst 

gedrag is waargenomen. Ook is van belang 

dat aangetoond kan worden dat gesprekken 

hierover zijn gevoerd, inclusief instructies 

om het gedrag te verbeteren en evt. een 

schriftelijke waarschuwing.

Controleer of in de gedragscode voldoende 

aandacht is voor de procedure bij ongewenste 

houding en gedrag (inclusief schriftelijke 

vastlegging) en mogelijke disciplinaire 

maatregelen. 

Ja, namelijk 61% Nee 17%

Onbekend 22%

Figuur 7: Gebruik van wettelijk instructierecht 

ingeval van ongewenste houding en gedrag
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3.3 Ontslag op staande voet: wat is 
de voorwaarde? 
Sinds de normalisatie gelden andere eisen 

voor gemeenten aan een ontslag op staande 

voet dan destijds aan het strafontslag. Een 

belangrijke wijziging is het vereiste van 

‘onverwijldheid’. Een formele en strikte 

voorwaarde voor een geldig ontslag op 

staande voet. Echter, in de praktijk gaat het 

vaak mis op het vereiste van ‘onverwijldheid’ 

en/of op het ontbreken van een (te 

onderbouwen) dringende reden voor een 

ontslag met onmiddellijke ingang. 

Als werkgever dien je zorgvuldig en 

voortvarend te handelen. Door de 

ingrijpende gevolgen van een ontslag 

op staande voet, stelt de wet strenge 

voorwaarden aan de geldigheid daarvan. 

De genoemde onverwijldheid brengt met 

zich dat de werkgever voortvarend, zonder 

(onnodige) vertraging of uitstel, tot een 

ontslag op staande voet is overgegaan. 

Ofwel direct na de constatering van de 

overtreding door de medewerker. Een 

werkgever mag wel enige tijd nemen 

om onderzoek in te stellen en zo tot een 

zorgvuldige afweging te komen. Wat 

‘enige tijd voor onderzoek’ mag zijn in het 

licht van de onverwijldheid, hangt af van 

de omstandigheden van het geval. Het 

meest van belang is het handelen van de 

werkgever, dit moet voortvarend zijn.

Zijn er regels opgesteld voor 
ontslag op staande voet?
5% van de respondenten geeft aan dat 

interne regels zijn opgesteld en 59% geeft 

aan dat de borging van de onverwijldheid 

op zaakniveau (per casus) plaatsvindt. 

Belangrijk is dat het grootste deel van de 

gemeenten oog heeft voor deze belangrijke 

eis.

Niet 5%

Interne regels 5%

Op zaakbasis 59%

Onbekend 22%

Anders, want... 10%

Figuur 8: Interne borging van het vereiste van ‘onverwijldheid’
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Wat gaat goed?

Een ruime meerderheid van de respondenten 

geeft aan bekend te zijn met de eis van 

‘onverwijldheid’ en geeft aan te voldoen aan dit 

vereiste (op zaakniveau en/of aan de hand van 

interne regels). 

Wat gaat niet goed? 

Voor een kwart van de respondenten die 

onbekend zijn met het borgen van het 

onverwijld handelen moeten er duidelijke 

regels worden geschreven die van toepassing 

zijn bij ontslag op staande voet. Denk hierbij 

aan het maken van een intern draaiboek, 

waarin zowel het proces, als de belangrijkste 

regels worden beschreven. Wie zet welke stap 

en wie wordt wanneer geraadpleegd na een 

(sterk) vermoeden van een ernstig incident. 

Ook voor de respondenten die op ‘zaakniveau’ 

de onverwijldheid borgen, kan een draaiboek 

nuttig zijn. De kans dat er op zaakniveau toch 

iets mis gaat met het onverwijld handelen, is 

kleiner als dat handelen gebeurt in de context 

van een draaiboek waarvan alle betrokkenen 

op de hoogte zijn.

Advies: een positieve aanspreekcultuur begint bij het 
vastleggen van gedragsregels

Investeer vanuit preventief oogpunt in een beleid dat is gericht op een 

effectieve aanspreekcultuur. Meer specifiek, het aanspreken op een 

ongewenste houding, gedrag en disfunctioneren. Regelmatige trainingen 

om bewustwording te creëren zouden hiervan onderdeel moeten zijn. In 

die trainingen zou dan vooral ook nut en noodzaak van dossieropbouw 

moeten worden belicht. Met tips hoe leidinggevenden dit praktisch 

kunnen doen. 
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Ga zorgvuldig om met 
persoonsgegevens 
Het lijkt misschien een open deur, maar ook 

gemeenten moeten zorgvuldig omgaan met 

de persoonsgegevens van hun medewerkers. 

Dit behelst namelijk meer dan het voldoende 

beveiligen van deze gegevens. Denk aan 

vragen zoals: klopt de verwerking met de 

vooraf beschreven doelen van verwerking? 

Wat is ‘nut en noodzaak’ van de verwerking? 

Wordt telkens ‘dataminimalisatie’ toegepast? 

En wordt toegezien op (beperking van) 

bewaartermijnen? 

In de praktijk zien wij vooral discussies 

en risico’s ontstaan op het gebied van 

(onbevoegde) toegang tot persoonsgegevens, 

‘nut en noodzaak’ en  bewaartermijnen.

Bijna 40% heeft het beleid nog 
niet vertaald naar concrete 
werkinstructies
55% van de respondenten hanteert een 

privacy beleid voor inrichting en omgang 

met persoonsgegevens van medewerkers. 

Ook is dat beleid vertaald naar concrete 

werkinstructies. 38% beschikt over een privacy 

beleid dat niet is vertaald naar concrete 

werkinstructies. Hier valt nog winst te behalen. 

79% van de respondenten geeft aan dat 

periodiek aandacht is voor privacy aspecten, 

zoals omgang met persoonsgegevens en/of 

controle op de werkvloer en dat dit gebeurt 

door de Functionaris Gegevensbescherming 

(FG). Dit laatste is een hele goede 

ontwikkeling.

4. Privacy

Ja, en vertaald naar 
concrete werkinstructies 
voor alle medewerkers 55%

Ja, niet vertaald naar 
concrete werkinstructies 
voor alle medewerkers 38%

Nee 5%

Onbekend 3%

Figuur 9: In bezit van privacybeleid gericht op omgang persoonsgegevens van medewerkers



18HR BENCHMARK VOOR GEMEENTEN

Wat gaat goed?
Een groot aantal gemeenten is op de goede 

weg. De meerderheid van de respondenten 

geeft aan dat er binnen de gemeente een 

privacy beleid over persoonsgegevens van 

medewerkers is. Daarnaast geeft een zeer 

ruime meerderheid aan dat regelmatig 

aandacht is voor ‘privacy awareness’. 

Wat gaat niet goed?
Voor veel gemeenten valt winst te 

behalen door het privacy beleid te 

vertalen naar concrete werkinstructies. 

Dit zou een gezamenlijk speerpunt 

van HR en de Functionaris van de 

Gegevensbescherming (FG) moeten zijn. 

Bovendien wordt HR in de dagelijkse 

praktijk veelvuldig geconfronteerd 

met verwerking van c.q. omgang met 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij:

• ‘onboarding’: de persoonsgegevens 

van de sollicitant in de sollicitatiefase, 

de informatieverschaffing aan de 

sollicitant en screening;

• de inhoud van het personeelsdossier 

en de rechtmatigheid daarvan, 

passende beveiliging, de 

bewaartermijnen en doorgifte van 

informatie uit het personeelsdossier;

• arbeidsongeschiktheid: welke 

persoonsgegevens mogen worden 

verwerkt? Welke persoonsgegevens 

mogen ingeval van begeleiding 

en re-integratie van de zieke 

medewerker worden verwerkt c.q. 

doorgegeven aan bijvoorbeeld het re-

integratiebedrijf? 

•  ‘controle van (het gedrag van) 

de medewerker(s)’, zoals inzet 

controle internet- en e-mailgebruik, 

toegangscontrole op de werkvloer, 

etc.

• ‘offboarding’: de persoonsgegevens 

van voormalige medewerkers.

De wisselwerking en de communicatie 

tussen HR en de FG is hiervoor essentieel. 

Is daarvoor intern voldoende aandacht en 

borging?
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Mag je medewerkers zomaar 
controleren?
Primair zal de FG de privacy-check doen 

bij het inzetten van een middel ter controle 

van medewerkers en/of om hun gedrag 

te monitoren. HR moet echter voldoende 

bewust en toegerust zijn om tijdig mogelijke 

privacy risico’s te signaleren en/of in te 

schatten. 

Zo ook wanneer een voorafgaande DPIA 

is vereist. Ook voor HR, als adviseur 

van het management, is kennis van 

privacyregelgeving (aan welke criteria moet 

de inzet van een middel ter controle van een 

medewerker voldoen?) van belang. 

Veel onduidelijkheid over 
controlemogelijkheden
Als wordt ingezoomd op de 

controlemogelijkheden van medewerkers, dan 

blijkt dat 51% van de respondenten aangeeft 

dat geen controle van medewerkers op de 

werkvloer plaatsvindt. Daarnaast geeft 36% 

van de respondenten aan dat zij wel een 

vorm van controlemogelijkheid van personeel 

inzetten met een daarbij behorend protocol. 

Ja, ik heb hiervoor 
een protocol 36%

Ja, zonder protocol 3%Nee 51%

Onbekend 10%

Figuur: 10 Gebruik van controlemogelijkheid personeel
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Onbekend 47%

Ja, altijd 27%

Ja, af en toe 13%

Nee 13%

27%27%  27%

7%7%  7%

40%

27%27%  27%

47%47%  47%

33%33%  33%

40%40%  40%

7%7%  7%

27%27%  27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cameratoezicht

Heimelijk 
cameratoezicht

E-mail controle

Internetcontrole

Controle gebruik
sociale media

Controle 
zakelijke telefoon

Toegangscontrole
op de werkplek

Controle track and
trace in bedrijfsauto’

Niet van
toepassing

Anders,
namelijk...

40%

Op de vervolgvraag welke controlemiddelen 

soms worden ingezet, is een ruime 

meerderheid van de respondenten daarmee 

onbekend. Het deel van de respondenten dat 

de vraag beantwoordt (30%), geeft aan: 

• controle zakelijke telefoon (47%), 

• e-mail- en internetcontrole (beide 40%); 

• controle track & trace (40%), 

• toegangscontrole (33%); en 

• controle gebruik sociale media (27%). 

Uit een kruisvergelijking tussen de antwoorden 

van de respondenten van grote en kleine 

gemeenten komt naar voren dat de grote 

gemeenten verhoudingsgewijs meer controle 

op gebruik sociale media doen dan de kleine 

gemeenten. 

Op de vervolgvraag, of voorafgaand aan 

de controle een DPIA wordt uitgevoerd, 

antwoordt 30% van de respondenten. Daarvan 

geeft 40% aan: ‘ja’, of ‘ja, af en toe’. 

Figuur 11: inzet controlemiddelen

Figuur 12: Uitvoering DPIA voorafgaand aan controle
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Wat gaat goed?
Gemeenten hebben over het algemeen een 

privacybeleid over inrichting en omgang van 

persoonsgegevens van hun medewerkers. Ook 

geven de respondenten aan dat er aandacht is 

voor de privacyaspecten op de werkvloer en 

tijdens het werken. Dit is positief.

Wat gaat niet goed?

Niet alle gemeenten investeren in privacy 

awareness op de werkvloer. Hierdoor loop 

je een groter risico op een AVG-schending 

(datalek, onjuiste verwerking, onrechtmatige 

controle) met als gevolg een eventuele 

aansprakelijkheid. 

Advies: investeer in het up-to-
date houden van kennis
Privacy is een hot item en heet hangijzer 

tegelijk. Veel gemeenten hebben 

privacybeleid, maar blijven het lastig 

vinden om het op de juiste manier toe te 

passen in de praktijk. Daarom adviseren 

wij HR om:

• voldoende uitgerust te zijn om tijdig 

mogelijke privacyrisico’s te signaleren 

en/of in te schatten. Denk aan 

algemene kennis over privacyaspecten 

op de verschillende HR terreinen: pre-

screening, personeelsdossiers, privacy 

en de zieke medewerker, controle van 

gedrag van medewerkers op naleving 

protocollen of procedures, privacy bij 

uit dienst treden, etc.

• te investeren in de communicatie en 

samenwerking tussen HR en de FG op 

deze specifieke HR terreinen, met als 

doel ‘goed privacybeleid’ en een hoog 

privacy bewustzijn te borgen.  
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Bijzondere status 
gemeenteambtenaren blijft intact 
Gemeenteambtenaren hebben na de 

normalisatie in 2020 hun bijzondere 

status gehouden. De gemeente dient 

vorm te geven aan deze bijzondere status 

door integriteitsbeleid te voeren, een 

gedragscode in te voeren en zorg te dragen 

voor de aflegging van de eed of belofte bij 

indiensttreding. 

Daarnaast is in de Ambtenarenwet 2017 de 

verplichting opgenomen dat de ambtenaar 

zich als goed ambtenaar gedraagt en de uit 

zijn functie voortvloeiende verplichtingen 

moet naleven. Deze norm uit artikel 6 

Ambtenarenwet 2017 is te zien als een 

aanvullende norm ten opzichte van het goed 

werknemerschap uit artikel 7:611 BW. Immers 

bepaalt lid 2 van artikel 6 Ambtenarenwet 2017 

dat het niet gedragen als een goed ambtenaar 

geldt als een tekortkoming in de nakoming van 

de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

De bijzondere integriteitspositie van de 

ambtenaar kreeg altijd al veel aandacht van 

de bestuursrechter, maar wordt ook door 

de civiele rechter onderkend en lijkt bij de 

civiele rechter dus in goede handen te zijn. 

Bij de beoordeling door de civiele rechter 

wordt rekening gehouden met het bepaalde 

in de Ambtenarenwet, de afgelegde eed en 

de binnen de overheidswerkgever geldende 

gedragscode(s). Het blijft wel van cruciaal 

belang dat ambtenaren de gedragscode 

kennen en dat die gedragscode in de praktijk 

én zonder uitzondering wordt gehandhaafd. 

Voor wat betreft het kennen van de regels, 

komt bij de rechter eveneens waarde toe 

aan de eigen verantwoordelijkheid van 

de gemeenteambtenaren ten aanzien van 

integriteitsschendingen. Echter, daar waar het 

(sanctie)beleid niet werd gehandhaafd, gingen 

de ambtenaren vrijuit. 

Integriteit is niet een statisch iets, of altijd even 

klip en klaar en verdient daarom voortdurende 

aandacht om de bewustwording te vergroten. 

Bewustwording in verband met de eigen 

verantwoordelijkheid, maar ook om te kunnen 

handhaven.  

5. Integriteit

Figuur 13: Frequentie van aandacht voor speciale status ambtenaren
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Gemeenten besteden met enige 
regelmaat aandacht aan de speciale 
status
Gemeenten besteden regelmatig en voor 

het grootste deel (39%) zelfs op jaarlijkse 

basis aandacht aan de speciale status van de 

ambtenaar. Uit een kruisvergelijking tussen de 

grotere gemeenten en kleinere gemeenten 

volgt dat de frequentie binnen grotere 

gemeenten hoger ligt. De meest gebruikte 

manier is het gesprek met elkaar. 

Wat gaat goed?
Uit de resultaten blijkt dat integriteit een 

terugkerend gespreksonderwerp is binnen 

gemeenten. Door het gesprek te voeren 

over integriteit en de speciale status van de 

ambtenaar, wordt bewustwording gecreëerd 

en krijgen de medewerkers ook vat op soms 

abstracte begrippen. Verder biedt het de 

mogelijkheid om te toetsen, want te vaak 

wordt er ook gezegd dat een ambtenaar wel 

dacht dat het was toegestaan, omdat andere 

collega’s het ook doen, of omdat het op 

andere afdelingen wel zou zijn toegestaan.

Medewerkers-
bijeenkomsten 34%

Cursus 3%

Delen van 
specifieke regels 11%

Publicaties 13%

Niet van toepassing 8%

Anders, namelijk... 32%

Wat gaat niet goed?
De speciale status van de ambtenaar is bij 

een aantal gemeenten iets dat alleen bij de 

indiensttreding aandacht krijgt (via de eed 

of belofte, een VOG of door middel van het 

uitreiken van de geldende protocollen).

Figuur 14: Manieren van aandacht besteden aan speciale status ambtenaren 
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Advies: maak de speciale status van de ambtenaar belangrijk
Blijf in gesprek met medewerkers. Mogelijk dat het verbod op een 

nevenwerkzaamhedenbeding ten gevolge van de EU-richtlijn transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 20 juni 2019 en de uitzondering voor de 

ambtenaren een aanleiding is om het gesprek weer een keer te agenderen. 

De speciale status van de ambtenaar en integriteit zouden ook terugkerende 

elementen kunnen zijn in de functionerings- of ontwikkelgesprekken. In die zin dat 

wordt besproken wat de medewerker heeft gedaan (aan bijvoorbeeld cursussen of 

het bijwonen van een medewerkersbijeenkomst) in een periode om bij te blijven.

Los van de #METOO beweging, staat grensoverschrijdend gedrag sinds begin dit 

jaar na het Voice-schandaal, het ingrijpen binnen Volt en het onderzoek binnen D66 

en de PvdA, weer volop in de aandacht. Ook bij grensoverschrijdend gedrag is een 

belangrijke rol weggelegd voor de werkgever en kan die rol beter ingevuld worden 

als:

• duidelijk is waar gemeld kan worden;

• wat de geldende procedure is;

• welke waarborgen deze kent, zowel voor het slachtoffer, als de vermoedelijke 

dader;

• wat de doorlooptijd is; en

• wat wordt gedaan met de uitkomsten van de procedure.

Veel gemeenten willen laten zien dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd 

wordt en onderstrepen dit door het uitdragen van de consequenties (sanctiebeleid), 

terwijl het te snel doorpakken een werkgever duur kan komen te staan en het risico 

ontstaat op een uitkomst met alleen maar verliezers.
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Juridische haken en ogen van een 
diversiteitsbeleid 
Gemeenten streven naar een inclusief 

en divers personeelsbestand. Een 

personeelsbestand dat een afspiegeling vormt 

van de maatschappij en de inwoners van 

een gemeente. Diversiteit onder werknemers 

versterkt de productiviteit, kwaliteit en 

innovatie. Een meer divers personeelsbestand 

leidt tot groei, minder verloop en minder 

verzuim. Terecht dus dat diversiteit hoog op 

de agenda staat. 

Maar wat zijn juridisch de haken en ogen van 

diversiteitsbeleid? Want, een diversiteitsbeleid 

kan op gespannen voet komen met de gelijke 

behandelingswetgeving. Dat je als gemeente 

bij een werving- en selectie procedure 

autochtone mannen van boven de 40 niet 

zomaar mag uitsluiten omdat er daarvan al 

zoveel rondlopen, zal niet verbazen. Maar hoe 

zit het met een ervaringseis? Of enkel een 

leeftijdsgrens? Uit oordelen van het College 

voor de Rechten van de Mens blijkt dat een 

dergelijke ervaringseis indirecte discriminatie 

kan opleveren als de werkgever de noodzaak 

of de proportionaliteit van zo’n eis niet goed 

kan onderbouwen. 

Een leeftijdsgrens mag niet. Tenzij noodzakelijk 

voor een goede functievervulling. Zo mag wel 

een leeftijdseis worden gehanteerd voor een 

model voor kinderkleding. Voorkeursbeleid 

dan? Dit mag wel, omdat dan niemand 

bij voorbaat wordt uitgesloten in de 

sollicitatieprocedure. In geval de procedure 

vervolgens meerdere gelijk geschikte 

kandidaten oplevert, mag dus gekozen worden 

voor de kandidaat die aan het voorkeursprofiel 

voldoet. Er zijn middelen om te sturen op 

diversiteit. Maar deze middelen moeten 

voorzichtig en voor specifieke doeleinden 

worden ingezet.

6. Diversiteit
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Leeftijd 16%

Gender 3%

Niet Nederlandse 
achtergrond 13%

Niet van toepassing 37%

Onbekend 11%

Anders, namelijk... 21%

Geen 29%

Anders, namelijk... 18%

Onbekend 11%

Vrijwillige demotie 3%

Generatieregeling 39%

Nee 82%

Ja, en dit beleid is
getoetst aan de regels

over ongelijke behandeling 3%

Ja, maar dit beleid
is niet expliciet

getoetst 8%

Onbekend 5%

Anders, namelijk... 3%

80% van de gemeenten 
stuurt niet actief op 
doorstroom 
Opvallend is dat het merendeel 

van de gemeenten die “niet 

van toepassing” hebben 

ingevuld, kleinere gemeenten 

zijn. Daarnaast stuurt bijna een 

derde van de gemeenten niet 

actief op doorstroom. Ook 

dit betreft vooral de kleinere 

gemeenten. En het overgrote 

deel (82%) stuurt ook niet op 

instroom door voorkeursbeleid.

Figuur 15: Diversiteitsaspecten die nu spelen

Figuur 16: Maatregelen om doorstroom te bewaken

Figuur 17: Hantering voorkeursbeleid bij sollicitaties 
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Advies: zet voorkeursbeleid 
weloverwogen in
Voorkeursbeleid mag, mits het aan bepaalde 

voorwaarden voldoet. 

Het is een tool die nog niet veel wordt 

ingezet, zeker niet bij de kleinere gemeenten. 

We verwachten dat door de krapte op de 

arbeidsmarkt deze middelen toch gaan of 

moeten worden onderzocht en ingezet. 

Wat gaat goed?
Uit de resultaten blijkt dat de juridisch 

beproefde middelen worden ingezet, maar 

de grenzen niet echt worden opgezocht. 

Veel gemeenten kennen een 

generatieregeling. Op basis van deze 

regeling kunnen medewerkers beter 

overbruggen en tegelijkertijd (deels) 

plaatsmaken. De (tijdelijke) RVU 

drempelvrijstelling biedt dezelfde winst en 

kan in combinatie of zelfstandig ingezet 

worden. 

Wat gaat niet goed?
Gezond naar de eindstreep, ook in 

individuele gevallen, is iets dat wel 

aandacht heeft, maar nog beter kan 

worden verankerd binnen de gemeenten. 

Ga pro actief het gesprek aan en 

beoordeel vervolgens wat de medewerker 

geboden kan worden voor wat betreft 

zijn inzet (andere rol, of taken, inzet van 

verlofstuwmeer), de omvang van de 

arbeidsovereenkomst, of eerder stoppen 

met werken.
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Waarom is goed werkgeverschap nou 
zo belangrijk?
Werkgevers worden door de wet verplicht 

om zich als goed werkgever te gedragen. Zo 

ook gemeenten. Het goed werkgeverschap is 

niet alleen belangrijk in geval van bijvoorbeeld 

schade (aan onder andere de gezondheid) 

van medewerkers. Maar denk in deze krappe 

arbeidsmarkt ook aan het imago voor jou als 

werkgever. 

Onderdeel van het goed werkgeverschap 

is het voldoen aan de zorgplicht. Monitoren 

in hoeverre jouw gemeente voldoet aan 

de zorgplicht en op de hoogte zijn van 

de verplichtingen rondom de zorgplicht 

loont. Waarom? Hiermee voorkom je dat 

gemeenten aansprakelijk worden gesteld 

voor door medewerkers geleden schade in de 

uitoefening van zijn of haar werkzaamheden. 

7. Goed werkgeverschap

Tevreden 53%
Redelijk 35%

Matig 5%

Niet van toepassing 7%

Tevreden 67%

Zeer tevreden 9%Matig 2%

Redelijk 21%

Gemeenten zijn al goed op weg! 
Driekwart van de gemeenten zijn (zeer) 

tevreden over de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan het faciliteren van de 

zorgplicht. Ook zien we dat 88% van de 

gemeenten (zeer) tevreden is over de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan het 

instrueren van de zorgplicht. Tot slot geeft 

53% van de gemeenten aan (zeer) tevreden 

te zijn over de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan het controleren van de 

zorgplicht.

Vervolgens werd aan de gemeenten 

gevraagd hoe de mentale en fysieke 

gezondheid van de medewerkers wordt 

gemeten. Het grootste deel van de 

gemeenten (72%) monitort de mentale 

en fysieke gezondheid via periodieke 

medewerkerstevredenheidsmetingen. 

Ook een Periodiek Persoonlijk Medisch 

Onderzoek (PMO), social talk en 

klankbordgroep zijn aangegeven als 

middelen om de gezondheid van 

medewerkers te monitoren. 

Figuur 18: Tevredenheid faciliteren van de zorgplicht Figuur 19: Tevredenheid controleren van de zorgplicht
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Het monitoren van de gezondheid van 

medewerkers is onderdeel van de zorgplicht. 

Indien hier niet (voldoende) aan wordt 

voldaan, kunnen medewerkers eventueel 

opgelopen schade bij de gemeente claimen. 

Deze bedragen kunnen hoog oplopen. Wij 

merken op dat de beoordeling of voldoende 

voldaan is aan de zorgplicht door een 

werkgever een strenge toets kent. Dit 

betekent dat de zorgplicht door gemeenten 

intensief dient te worden gemonitord. 

Advies

72%72%  72%

65%65%  65%

65%65%  65%

72%72%  72%

65%65%  65%

16%16%  16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Via periodieke medewerkers
-tevredenheidsmetingen

onder medewerkers

Functionerings-
gesprekken

Bilateralen

Teambesprekingen

Werkplekcheck/
advisering

Anders,
namelijk...

Figuur 20: Manieren waarop mentale en fysieke gezondheid van medewerkers wordt gemeten
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Wat gaat goed? 
Alle gemeenten hebben een RI&E. Een 

RI&E is een belangrijk onderdeel bij 

de toetsing in hoeverre wordt voldaan 

aan de zorgplicht en met name bij de 

uitvoering van de zorgplicht.

Gemeenten zijn over het algemeen 

tevreden over de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de zorgplicht. 

Hieruit leiden we af dat gemeenten zich 

bewust zijn van de uit de zorgplicht 

voortvloeiende verplichtingen op het 

terrein van faciliteren, instrueren en 

controleren. 

Wat gaat niet goed?
Zorg dat de RI&E regelmatig wordt 

geëvalueerd, zodat deze een actueel 

beeld geeft van de gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s binnen de organisatie. 

Zorg dat de (fysieke en mentale) 

gezondheid van de medewerkers 

regelmatig aandacht krijgt, bijvoorbeeld 

ook in verband met het hybride werken.

Advies: blijf in gesprek over 
mentale en fysieke gezondheid
Blijf met medewerkers in gesprek over 

de (mentale en fysieke) gezondheid aan 

de hand van bijvoorbeeld onderwerpen 

als de inrichting van de werkplekken, 

de werkbelasting, de taakverdeling, 

onderlinge samenwerking et cetera. 

Bevraag de medewerkers in dit gesprek 

ook op de in de RI&E geduide risico’s 

zodat je proactief kan ingrijpen. Om het 

gesprek in volle omvang te kunnen voeren 

is van belang dat de RI&E up-to-date blijft 

en de HR professionals over voldoende 

kennis beschikken.
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Ambtelijke aanstellingen omgezet 
naar een arbeidsovereenkomst 
Sinds de normalisatie zijn alle ambtelijke 

aanstellingen automatisch omgezet naar een 

arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat alle 

ambtenaren nu werkzaam zijn op basis van 

een wederzijdse arbeidsovereenkomst. De 

positie van de ambtenaar is zoveel mogelijk 

gelijk getrokken met die van een normale 

werknemer. 

De normalisatie brengt ook met zich 

mee dat de rechtspositieregelingen die 

voorheen waren opgenomen in de CAR-

UWO nu zijn opgenomen in de cao 

gemeenten. De cao gemeenten geldt voor 

8. Strategische inbedding van diverse HR-
thema’s - normalisatie

v

alle gemeenteambtenaren, dus ook voor het 

griffiepersoneel.

Normalisatie goed verlopen
Alle gemeenten menen dat de normalisatie

over het algemeen goed is verlopen. Uit 

kruisvergelijkingen tussen de uitslagen van 

grote gemeenten en kleine gemeenten 

volgt ook geen significant verschil. Tevens 

lijkt minder van belang hoe HR binnen een 

gemeente is gepositioneerd (binnen de 

afdelingen, op stafniveau).

Toch is er een aantal onderwerpen waar 

gemeenten tegen aanlopen, zoals de 

omzetting van de ambtelijke aanstelling en de 

cao gemeenten. De grafiek geeft weer welke 

onderwerpen als lastig werden ervaren.

De bestaande lokale regelingen zijn 

door alle gemeenten omgezet in het 

personeelshandboek. 50% heeft de 

aangeboden arbeidsovereenkomst voorzien 

van een eenzijdig wijzigingsbeding ervaren.

19% 19%

8% 8%

8% 8%

19% 19%

27% 27%

17% 17%

2% 2%

10% 10%

8% 8%

33% 33%

13% 13%

Omzetting
 ambtelijke aanstelling

Publiekrechtelijke
regelingen

De cao
gemeenten

Toepassing privaat-
rechtelijke regelgeving

Bevoegdheid en de
 gemeente als werkgever

Griffiepersoneel

Politieke
ambtsdragers

Draagvlak

Informatievoorziening
VNG / CvA

Niet van
toepassing

Anders,
namelijk...
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Figuur 21: Uitdagingen bij de normalisatie
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Wat gaat goed?
Uit de resultaten blijkt dat alle oude 

lokale regelingen zijn opgenomen in het 

personeelshandboek. Hierdoor zal minder 

snel discussie ontstaan over de geldigheid 

van bepaalde arbeidsvoorwaarden, of 

personele regelingen.

En ondanks dat het arbeidsrecht nieuw 

is en procedureel wezenlijk anders (geen 

eenzijdigheid meer), beoordelen de 

deelnemende gemeenten hun kennis op 

het terrein van het arbeidsrecht als redelijk 

(68%) tot sterk (26%).

Wat gaat niet goed?
Voorheen konden gemeenten de aanstelling 

eenzijdig wijzigen door middel van een 

besluit. Nu vereist het wijzigen van een 

arbeidsovereenkomst in beginsel de 

instemming van de werknemer. Blijf hierop 

toezien. In de praktijk komt het nog te 

vaak voor dat de instemming niet wordt 

afgewacht.

Advies: verwijs naar het 
personeelshandboek en zorg dat 
de medewerker instemt
Van belang is dat in de 

arbeidsovereenkomst wordt verwezen 

naar het personeelshandboek én 

dat de werknemer schriftelijk moet 

instemmen met de inhoud van het 

handboek en het wijzigen of toevoegen 

daarvan (door ondertekening van de 

arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld). 

Hiermee voorkom je discussie over 

de geldende voorwaarden, of dat 

medewerkers gaan cherry picken voor de 

meest gunstige arbeidsvoorwaarden.

Onder omstandigheden kan de 

instemming van een medewerker bij een 

wijziging worden omzeild door middel 

van een eenzijdig wijzigingsbeding. Aan 

deze route van de eenzijdige wijziging 

kleeft een groot aantal haken en ogen. 

Zo wordt een concrete duiding van de 

zwaarwichtige redenen vereist die een 

wijziging zouden kunnen rechtvaardigen. 

Juist een onderwerp als eenzijdige 

wijziging vergt ervaring en inzicht in het 

arbeidsrecht. Ondanks dat het merendeel 

van de gemeenten aangeeft over 

voldoende kennis te beschikken, is ons 

advies om dit toch regelmatig te blijven 

toetsen. 
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Veel vraag naar flexibel personeel 
bij gemeente
Binnen gemeenten wordt van oudsher veel 

gebruik gemaakt van flexibele arbeidskrach-

ten. De redenen daarvoor zijn divers. De 

achtergrond is soms gelegen in het eigenri-

sicodragerschap van gemeenten, of de wens 

om het formele (administratieve) werkge-

verschap uit te besteden. Anderzijds wordt 

ook vaker uitgesproken dat de flexibele schil 

beperkt moet blijven om de medewerkers 

zoveel mogelijk baan-, inkomens-, en sociale 

zekerheid te kunnen bieden.

De helft van de gemeenten heeft 
een flexibele schil van 5-15%
Iedere gemeente heeft een flexibele schil. 

De omvang van de flexibele schil (payroll- 

uitzendkrachten en zzp’ers) ten opzichte 

van het totale personeelsbestand varieert. 

Van alle deelnemende gemeenten geeft 

31% aan dat de huidige flexibele schil uit 

0-5% van het totale personeel bestaat. Het 

grootste deel (46%) heeft een flexibele 

schil van 5-15% en het resterende deel een 

flexibele schil van 15% of meer. Daarbij 

geldt dat slechts 17% van de gemeenten de 

omvang heeft weten terug te brengen en 

dat bij 42% de flexibele schil is gegroeid. Uit 

kruisvergelijkingen tussen de uitslagen van 

grote gemeenten en kleine gemeenten volgt 

op dit punt geen significant verschil.

9. Flexibele schil

Inzet wordt regelmatig
getoetst 15%

Inzet zeer
beperkt getoetst 21%

Dit toetsen wij niet 6%

Deze verantwoordelijkheid
ligt bij de uitzender/uitlener 21%

Deze verantwoordelijkheid
ligt bij de zzp’er 2%

Dit toetst iemand anders 
(dan HR) binnen de 
gemeente 28%

Anders, namelijk... 6%

Figuur 22: Toetsing of er wordt gewerkt conform de gemaakte afspraken
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De inzet van een flexibele kracht wordt 

voor het grootste deel geregeld via  een 

raamovereenkomst met de uitlener, de 

bemiddelaar / tussenpersoon of op 

basis van een individuele overeenkomst 

van opdracht. Hierbij wordt lang 

niet altijd gebruik gemaakt van een 

modelovereenkomst. Gelet op de mislukte 

wet DBA en het lange wachten op de 

vervangende wetgeving, is dit niet perse 

verbazingwekkend. 

Belangrijk is de wijze waarop vinger aan 

de pols wordt gehouden. Uit onderstaande 

grafiek blijk dat de inzet in sommige 

gevallen niet, of maar zeer beperkt wordt 

getoetst. 

Wat gaat goed?
Uit de resultaten blijkt dat het aan 

de voorkant goed geregeld wordt 

doordat gebruik wordt gemaakt van 

raamovereenkomsten, of (individuele) 

overeenkomsten van opdracht.

Wat gaat niet goed?
 Aan de achterkant wordt maar beperkt 

vinger aan de pols gehouden en controleert 

een deel van de gemeenten de inzet 

helemaal niet. Een ander deel legt deze 

verantwoordelijkheid bij de zelfstandige 

of de uitlener neer. Deze uitleners en 

zelfstandigen dragen echter niet alleen de 

risico’s op het moment dat de uitvoering 

van de werkzaamheden niet strookt met de 

gemaakte afspraken.

Verder lijkt het erop dat het zicht en de grip 

op de flexibele schil nog onvoldoende is. 

Advies: controleer en monitor 
afspraken periodiek
Alhoewel er meerdere voorstelbare en legitieme 

redenen zijn om af te zien van een indiensttreding 

(op basis van een arbeidsovereenkomst), kan een (al 

te) grote flexibele schil wel een negatieve uitstraling 

hebben. Immers hamert de wetgever iedere keer 

weer op de terugdringing van de doorgeschoten 

flexibiliteit en het belang van zekerheid. 

Ook voor gemeenten is een inleen- of 

opdrachtrelatie niet per definitie iets om niet meer 

naar om te hoeven kijken. Immers gaat het in dit 

soort situaties iedere keer om het spanningsveld 

tussen de papieren afspraak en de feitelijke inzet en 

de juiste juridische duiding. Dat de wetgeving niet 

op orde is, helpt in dit verband niet. Dit ontslaat 

werkgever niet van de verplichting om ook aandacht 

te blijven besteden aan de “achterkant”. 
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Wat zijn de gevolgen voor de taken 
van gemeente? 
De gemeente heeft een groot aantal 

taken. Voor een aantal van die taken 

is de gemeente afhankelijk van andere 

partijen. Op het gebied van de wmo en de 

jeugdzorg kun je bijvoorbeeld denken aan 

zorgaanbieders. De relatie van de gemeente 

tot deze derden kan op verschillende 

manieren worden vormgegeven. 

Voorbeelden hiervan zijn: een subsidierelatie, 

een opdrachtrelatie (na een aanbesteding), 

of een reguliere samenwerking. Het 

vormgeven of wijzigen van de relatie raakt 

bijna altijd het betrokken personeel van de 

derde, of de eigen mensen. 

Personeel van derde partijen 

Met betrekking tot het personeel van de 

derde geldt dat bijvoorbeeld de Jeugdwet 

en de WMO 2015 bepalen dat de gemeente 

moet toezien op overleg tussen de zittende 

en nieuwe aanbieder(s) over de overname 

van het betrokken personeel. Vervolgens 

is het doel behoud van de bestaande 

werkgelegenheid en behoud van klant-hulp 

relaties. 

Eigen personeel 

Voor wat betreft het eigen personeel geldt 

dat sinds de normalisatie de regels inzake 

overgang van onderneming onverkort 

toepassing hebben. Ook als de gemeenten 

bepaalde taken (weer) zelf gaan doen, taken 

(deels) overhevelen naar derden, of een 

samenwerkingsverband aangaan waarin de 

gemeente participeert. En alhoewel nu één 

set regels toepassing heeft, is het niet perse 

makkelijker geworden. 

Hetzelfde geldt voor de 

arbeidsvoorwaardelijke consequenties. Nu 

de gemeente sinds de normalisatie ook een 

eigen cao kent, ontstaan er discussies over 

welke cao wanneer van toepassing is.

   

10. Overgang van onderneming 
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Gevolgen organisatiewijzigingen 
voor (gemeente) personeel
Uit de benchmark blijkt dat 26% van de 

gemeenten werkzaamheden heeft uit- 

of inbesteed, waaraan ook personele 

gevolgen kleven. Daarbij vormden de 

medezeggenschap en het behoud van 

arbeidsvoorwaarden een grote uitdaging.

Wat gaat goed?
Uit de resultaten blijkt dat er binnen 

gemeenten grote bereidheid is om dit 

soort processen (organisatiewijzigingen) 

zorgvuldig te doorlopen. De vakbonden en 

de OR worden tijdig betrokken, er bestaat 

veel aandacht voor het betrokken personeel 

van de derde en de gemeenten zien hierin 

ook voor zichzelf een verantwoordelijkheid.

Wat gaat niet goed?
Voor iedere inbesteding, uitbesteding en  

samenwerking zal de toepasselijke wet en 

regelgeving, waaronder eventuele geldende 

cao’s, in kaart moeten worden gebracht. 

Voor zover er meerdere cao’s spelen, is het 

goed om helder te hebben wat de status 

is van deze cao’s (hoe is de gebondenheid, 

is sprake van een zogenaamde minimum- 

of een standaardcao, wordt de cao vaker 

algemeen verbindend verklaard) en welke 

arbeidsvoorwaarden de toepasselijke cao’s 

regelen. 

Pas indien er voldoende inzicht is, kan het 

behoud van arbeidsvoorwaarden bij de 

nieuwe werkgever (de gemeente of een 

derde) aan de orde komen en goed worden 

geregeld. 

Figuur 23: Problemen bij organisatiewijzigingen

Communicatie
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Advies: stel een spelregelboek op 
Binnen het Sociaal Domein bestaan situaties waarbij gemeenten 

vanuit een wettelijke verplichting zich nadrukkelijker tegen uit- of 

inbestedingen aan moeten bemoeien. Dit kan ook gelden voor de 

personele consequenties. Het is dus goed om in beeld te hebben 

welke verplichtingen er eventueel aanvullend op de gemeente 

rusten. 

Organisatiewijzigingen kunnen daarnaast over het 

algemeen op warme belangstelling van de bonden rekenen. 

Organisatiewijzigingen zullen dan in beginsel ook in het Lokaal 

Overleg aan de orde moeten komen. Ook de OR heeft vaker 

een rol. Dit geldt niet voor wijzigingen die het politieke primaat 

betreffen. 

Het kan helpen om een spelregelboek op te stellen. In zo’n 

spelregelboek staan bijvoorbeeld de noodzakelijke stappen, 

hoeveel tijd de stappen kosten, welke stakeholders er zijn, 

wanneer deze moeten worden betrokken en wat hun uiteindelijke 

rol is. 


