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Wie ben ik?
• Hans Wormer
• Afdelingsmanager Belastingen & Uitkeringen,
gemeente Almere
• Algemeen bestuurslid LVLB
• Almere:
•
•
•
•

208.000 inwoners
94.000 vastgoedobjecten
87 miljoen aan belastingen & heffingen
40 medewerkers op Belastingen

Waar ga ik het over hebben?
• Welke ontwikkelingen met zekerheid een grote impact
op belastingorganisaties de komende jaren!
• Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de
organisatie en medewerkers!
• Hoe je kun daar door middel van strategische
personeelsplanning op inspelen!
• Dat alles vanuit het beeld bij de gemeente Almere
• Graag spreek ik met jullie over de beelden die jullie
hebben, sluiten onze beelden aan of zien jullie het heel
anders? Waar kunnen we elkaar helpen om het (nog)
scherper te krijgen? Op basis van discussiepunten.

Wat is strategische personeelsplanning?
Het voorbereiden, vormgeven en implementeren van
beleid
rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van
personeel
waardoor de juiste personen op de juiste momenten
aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie,
teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren,
benodigd voor het behalen van de strategische
doelen.”
(Bron: Draper & Marchand, Evers)

Daarbij kijken we naar over 4 jaar en verder

Proces
• Leiding neemt het voortouw
• Ondersteund door HRM (gemeentebrede systematiek)
• De medewerkers maken dezelfde analyse en
presenteren hun eigen beeld aan de leiding
• Leiding geeft feedback waarin aan de orde komt wat zij
daarvan geleerd heeft en gaat hiermee aan de slag bij
de volgende stap
• Leiding beslist over koers en neemt de medewerkers
daarbij mee
• Het proces duurt 6 – 12 maanden
• Elke 2 jaar komt er een update, elke 4 jaar volledige
vernieuwing

Vaste omgevingsfactoren

Welke
factor
heeft
een
hoge
impact?

Welke
factor is
zeker
van
invloed?

Technologie
• ZEKER!: de ontwikkeling van de technologie zal
zeker van grote invloed zijn op het werk bij
Belastingen: digitalisering, data-analyse, big data,
open data, blockchain, nieuwe software.
Dit alles zal ervoor zorgen dat het uitvoerende
werk grotendeels verdwijnt. Medewerkers worden
procesontwerper of data-analist of maatwerk
specialist, projectmanager of adviseur.

Hoe ziet dat eruit?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Veel communicatie digitaal (80%) bijvoorbeeld via berichtenbox, email
Post en archief volledig digitaal en toegeleid aan belastingsysteem
Veel via digitale belastingbalie die toeleidt aan belastingsysteem
Robotfsoftware maakt dossier eerst compleet voor het in de werkbak in
het belastingsysteem komt
Cocreatie met de burger (voormelding)
80% van de bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken wordt rule based of
via AI afgehandeld
Via data-analyse voorkomen we veel zaken die veel werk opleveren:
bezwaren, kwijtscheldingsverzoeken of kansloze invorderingen.
Sommige mensen stellen geven we automatisch kwijtschelding
We gaan op een nieuwe manier, veel actueler en met openbare
landelijke databases en nieuwe datatechnieken de WOZ waarde bepalen
We optimaliseren voortdurend onze processen en zetten daarbij
(nieuwe) technologie in

Nieuwe dienstverlening
• Zeker!: wij hebben een nieuwe opdracht. De
opdracht is niet meer de regels zo accuraat
mogelijk toepassen en zoveel mogelijk geld binnen
halen ongeacht de omstandigheden van de burger.
We worden gevraagd maatwerk te leveren waarbij
we de regels toepassen rekening houdend met de
specifieke omstandigheden van de burgers, waarbij
we een informele aanpak centraal stellen. Dat
betekent zoveel mogelijk directe communicatie met
de inwoners en een andere houding, de noodzaak
tot ontwikkeling van nieuwe competenties.

Samen organiseren/samen werken
• ZEKER: Wat zeker is, is dat de komende jaren een
voortgaande en wellicht intensieve discussie zal
plaatsvinden om gemeenten te laten samenwerken.
Doel is het samen organiseren van zaken. Het beleid
blijft per gemeente apart. De gemeenten hebben de
VNG de ruimte geboden om jaarlijks 30 miljoen uit het
gemeentefonds te reserveren voor het project Samen
Organiseren.
• Het ligt voor de hand dat belastingen een van de
vakgebieden zal zijn waarop deze discussie zal worden
gevoerd. De impact van deze discussie op de afdeling
Belastingen kan potentieel hoog zijn, als dit leidt tot de
conclusie dat Almere gaat samenwerken met andere
organisaties.

Reorganisatie (veranderplan)
• Zeker: de invloed van het veranderplan is recent en
tijdens het opstellen van het SPP steeds
prominenter naar voren gekomen. Aangezien een
nieuwe werkwijze van de afdeling wordt gevraagd,
de ondersteuning, met name op financieel gebied
maar ook anderszins opnieuw vorm gegeven wordt
en er in 2018 een discussie over de
afdelingsstructuur zal starten, moeten wij
constateren dat de invloed van het veranderplan
zowel zeker is als (mogelijk) ook verstrekkend.

Hoe reageerden de medewerkers?
Zorgen zijn er over:
het tempo waarin de technologische ontwikkelingen binnen de gemeente
beschikbaar komen en of er voldoende middelen beschikbaar zijn op dit terrein.
Er zijn zorgen over een nieuwe discussie over regionale samenwerking.

Ook zijn er zorgen over het feit dat er wel aandacht is voor de efficiencyslag op
basis van technologische ontwikkelingen maar onder-aandacht voor het dat feit
vergrijzing, individualisering, tweedeling etc. juist meer maatwerk dienstverlening
vereisen.
Kansen worden gezien bij verbeteringen in het werk en in processen door de inzet
van technologie Ook de kansen die opleidingen op technologisch terrein de
medewerkers biedt worden gezien als een kans.
Maatwerk en “mensen in moeilijk omstandigheden kunnen helpen” worden als
kans gezien.

De overdracht van beschikbare kennis van oud en nieuw levert energie op voor
veel medewerkers (kans)

Formatie
• We schatten in dat de formatiereductie rond de 35% zal
bedragen
• Dit is gebaseerd op de inschartting dat maximaal 80% van
het uitvoerende werk verdwijnt maar er ook werk bijkomt:
• Meer maatwerk
• Meer aandacht voor processen
• Meer aandacht voor ICT (informatiemanagement, datakwaliteit,
data-analyse, privacy)

• We hebben ook gekeken naar de banken
• Wat we niet weten is de termijn waarop: minimaal 4 jaar
maar kan ook nog 8 of zelfs 12 jaar duren
• We zijn zeer terughoudend geweest dit op papier te zetten.

Formatie

Het CBS heeft becijferd dat de financiële sector tussen 2006
en 2016 in totaal 43.000 banen in rook heeft zien opgaan.
Dat terwijl het aantal banen over alle sectoren bekeken
toenam met 334.000.
Het tekent een onmiskenbare trend waarin - los van
conjuncturele golven - technologische ontwikkelingen
zorgen dat er steeds minder handjes nodig zijn. Dat geldt
met name voor boekhoudkundig en administratief werk.

Formatie

40 procent bankpersoneel: mijn functie
bestaat in 2030 niet meer
19 april 2016 12:08
Aangepast: 31 juli 2017 18:30

Effect op functies
NU

Straks

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gegevensbeheerder
Taxateur
Heffingsmedewerker
Inningsmedewerker
Invorderingsmedewerker
Buitencontroleur,
Deurwaarder

• Allemaal onder de
rasterfunctie medewerkers
Handhaving & Toezicht

Procesontwerper
Data-analist
Maatwerk-dienstverlener
Adviseur
Projectmanager
Deurwaarder en
buitencontroleur blijven
nodig!

• Rasterfunctie medewerkers
dienstverlening of Adviseur?

Effect op functies
• Functieverbreding
• Gemiddeld een hogere inschalling
• Functiestraten: junior, medior, senior

Procesontwerper

Junior

Medior

Senior

1 taaksoort
2 taaksoorten

Data-analist

2+ taaksoorten

Effect op kennisniveau
• Nu is al veel werk op HBO-niveau bepaald
• Dit gaat gelden voor vrijwel alle functies (voorbeeld
uitzondering: buitencontroleur)

Effect op competenties
De huidige competenties zijn niet geschikt voor de toekomst, de huidige
door de gemeente gehanteerd systematiek wellicht ook niet

NU

Straks

• Schriftelijk
communiceren
• Accuratesse
• Zorgvuldigheid
• Plannen & organiseren
• Onafhankelijkheid

•
•
•
•

Creatief
Sensitiviteit
Proactief
Communicatieve
vaardigheden
• Inlevingsvermogen
• Stijlflexibiliteit

Competenties

Kwalitatieve situatie
Selectie
Leidinggevende
Afdeling

Alles
Alles

Resultaten

1

2

3

4

5

1. Onvoldoende

2. Nog te
ontwikkelen/matig

3. Goed

4. Zeer goed

5. Uitstekend

1

1. Potentieelgrenzen bereikt

1

5

7

2

2. Groeimogelijkheden binnen huidige
functie

10

7

17

3

3. Groeimogelijkheden binnen huidig
functieniveau (horizontale loopbaanstap)

5

2

7

4

4. Verticale loopbaanstap op korte termijn
(2/3 jaar)

1

4

5

5

Huidig presteren

5. Nu reeds toe aan volgende verticale
loopbaanstap

2

2

19

38

Potentieel

Aantal medewerkers
met score

totaal

1

1

3%
79%
18%

achterblijvers
vraagtekens
werkbijen
goudhaantjes

totaal

Alle medewerkers gescoord op:
HUIDIG FUNCTIONEREN
• Uitstekend
• Zeer goed
• Goed
• Nog te
ontwikkelen/matig
• Onvoldoende

POTENTIEEL
• Nu reeds toe aan stap
• Stap op korte termijn
• Horizontale stap
mogelijk
• Groei mogelijk binnen
huidige functie
• Grenzen bereikt

Maatregelen/acties in SPP I
1. Afdeling en medewerkers meenemen,
communiceren (sfeer behouden)
2. Veel aandacht voor het op peil houden van de
operatie.
3. Projecten en bijeenkomten die de toekomst
symboliseren en uitwerken. Bijv. robotsoftare, 0meting INK
4. Medewerkers kansen geven om in nieuwe rollen
werkzaam te zijn

Maatregelen/acties in SPP II
5. Op een gegeven moment gaan we data-analisten en
procesontwerpers aannemen (starten met profiel,
selectie etc.)
6. Bij elke vacature gaan we voortaan afwegen om de
functie op de huidige wijze in te vullen of dat we met
de invulling een voorschot op de toekomst gaan
nemen door bijvoorbeeld iemand met de
competenties van een data-analist of
procesontwerper aan te nemen. Uiteindelijk heeft dit
geleid tot:
1. Alleen nog nieuwe medewerkers met HBO-niveau
2. Alleen nog nieuwe medewerkers die iets meebrengen in
dataanalyse, procesontwerp of maatwerkdientverlening

Maatregelen/acties in SPP III
7. We bespreken met elke medewerker individueel
welk beeld we als leiding hebben van de
toekomstige inzetbaarheid van de medewerkers
8. Met medewerkers op MBO-niveau bespreken we
een geleidelijke doorgroei naar HBO-niveau (in
ongeveer 4 jaar)
9. We zetten gericht het instrument van
ontwikkelassessment in als er twijfels zijn over
zaken als haalbaarheid HBO-kennisniveau,
verandervermogen en weerbaarheid

Maatregelen/acties in SPP III
10. We zijn aan het nadenken hoe de toekomstige
functies eruit komen te zien (inschaling,
functiestraten, rolbeschrijvingen etc.)
11. We denken na over of er op een gegeven
moment een reorganisatie moet komen om de
nieuwe functies echt te realiseren en uiteraard in
welk jaar dat we dat gaan doorvoeren
(vooralsnog op zijn vroegst in 2021)
12. We denken na hoe we een en ander gaan
financieren

Discussie I
1. Ik denk niet dat uitvoerend werk ooit zal verdwijnen!
2. Ik herken de geschetste omgevingsfactoren in het
geheel niet en zie andere factoren die veel meer van
invloed zijn!
3. Ik denk dat het nog heel lang zal duren voor
digitalisering echt zo’n invloed zal krijgen!
4. De geschetste nieuwe functies zie ik er helemaal niet
van komen
5. MBO-werk zal altijd nodig blijven misschien wat
minder dan vandaag maar voor een behoorlijk deel
van de werkzaamheden volstaat dit

Discussie II
1. Maatwerk dat kan helemaal niet want dat leidt tot
rechtsongelijkheid!
2. De informele aanpak is niet haalbaar bij de aantallen
aanslagen, bezwaren, kwijtscheldingsverzoeken en
klachten etc. die we bij belastingen krijgen! Als we
iedereen moeten gaan bellen is dat veel te veel werk
en daarnaast is het in veel gevallen overbodig!
3. Ik ben niet bij belastingen gaan werken om
cadeautjes uit te delen maar om geld voor de
gemeenschap binnen te halen. Maatwerk daar
gruwel ik van!

Discussie III
1. Met het SPP zoals in Almere toegepast haal je
veel te veel overhoop
2. Ik snap niet dat de medewerkers in Almere deze
aanpak pikken
3. Als de ontwikkelingen echt duidelijk worden is er
nog genoeg tijd om iedereen op deze nieuwe
toekomst voor te bereiden!

