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Inleiding
Zaanstad behoort tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en groeit nog steeds. Het is een
bruisende gemeenschap in de dorpen en het stedelijke gebied, die volop in ontwikkeling is. In 2040 is
Zaanstad naar verwachting uitgegroeid tot een stad met ruim 190.000 inwoners.
Zaanstad kent een aantal strategische opgaven
De groei van de stad biedt kansen om te moderniseren en
de leefbaarheid te verbeteren, én brengt uitdagingen met
zich mee op het gebied van kansengelijkheid, gezondheid,
verstedelijking, duurzaamheid, veiligheid en economische
ontwikkeling.
De samenhang tussen deze opgaven is groot. Zo draagt het
inzetten op gezondheid bij aan het vergroten van
kansengelijkheid en kan de inrichting van de openbare
ruimte helpen om je gezond en veilig door de stad te
bewegen. Elke afweging die gemaakt wordt, heeft impact
op de verschillende opgaven. Dat biedt kansen, maar
maakt het kiezen ook complexer. Het vraagt keer op keer
om een integrale afweging bij de keuzes die gemaakt
moeten worden.
In de nieuwe bestuursperiode is de opgave van Zaanstad
om deze grote vraagstukken op te pakken in het licht van
de landelijke en Zaanse trends en ontwikkelingen, zoals
beschreven in de Zaanse vertaling van de Trendrapportage
van Platform31.
De groei van Zaanstad en de toenemende complexiteit in
vraagstukken dwingt ons om kritisch na te denken over
onze toekomstige gemeentelijke organisatie. Het gaat
daarbij om de capaciteit, kwaliteit en inrichting van de
organisatie. Vraagstukken zoals duurzaamheid,
verstedelijking, ondermijning en mobiliteit vragen nieuwe
competenties van onze medewerkers en andere
werkvormen. En een noodzakelijke samenwerking met
andere partijen. De ambities moeten in overeenstemming
worden gebracht met de kwaliteit en omvang van de
organisatie én andersom.
Lokale overheden staan voor een aantal bestuurlijke
uitdagingen
De overheid dient zowel een rechtmatige, efficiënte,
samenwerkende als een netwerkende overheid zijn. De
manier waarop inwoners tegen het lokaal bestuur
aankijken, verandert. Door de kinderopvangtoeslagenaffaire kunnen inwoners het vertrouwen in de overheid
verliezen en rond politieke besluiten laten inwoners hun
ongenoegen blijken, zoals bijvoorbeeld bij lockdown-maatregelen of bij lokale protesten tegen windparken.
Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen raakt
inwoners direct in hun belangen, zoals de energietransitie,
de bestaande woningmarkt en de bereikbaarheid, maar
ook de ingrepen in de jeugdzorg. De gemeente is in zowel
het sociale als het ruimtelijke domein voor de inwoner de

belangrijkste overheid geworden. Tegen de achtergrond
van de deze maatschappelijke spanningen en de
verscherpte verhouding tussen inwoner en (lokaal) bestuur
zal de druk op de organisatie de komende bestuursperiode
naar verwachting verder toenemen.
Het handhaven van de menselijke maat in het contact met
onze inwoners vraagt iets van onze medewerkers,
vaardigheden, werkwijzen en processen. Voor bestuurders
brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat
om het functioneren van de democratie.
Zaanstad is niet alleen sterk afhankelijk van geldstromen van het Rijk....
De financiële ruimte voor decentrale overheden om
zelfstandig keuzes te maken staat onder druk door het
groeiend aantal taken. Bovendien gingen de recente
decentralisaties in het sociaal domein gepaard met
bezuinigingen. Dit heeft geleid tot financiële tekorten op
lokaal niveau, ook in Zaanstad. Dit maakt dat de
gesprekken met het Rijk over de toedeling van meer taken
en de verdeling van de middelen landelijk met argusogen
worden gevolgd.
De groei van Zaanstad kan niet zonder extra middelen en
inzet vanuit de organisatie. Het is zaak om de succesvolle
verwerving van steun van de MRA, Provincie, Rijk en Europa
voort te zetten, maar wel een scherpe blik op het beslag op
de eigen middelen. Een voorbeeld: de rijksmiddelen op het
gebied van de Woningbouwimpuls of de Aanpak Kwetsbare
Wijken maken weliswaar meer mogelijk in de realisatie,
maar dekken niet alle randvoorwaardelijke investeringen
op andere terreinen, zoals mobiliteit, stikstof en
maatschappelijke voorzieningen. En áls deze externe
financieringsstromen beschikbaar komen, stelt dat eisen
aan de (personele) inzet van onze organisatie voor het
efficiënt en effectief inzetten van deze middelen en het
realiseren van de ambities binnen de gestelde termijn.
... maar daarnaast moet Zaanstad ook samenwerken
en dat veronderstelt ook inzet van anderen…
De gemeente staat er niet alleen voor, onze doelen
bereiken veronderstelt ook de inzet van anderen. In
regionale samenwerking met de Metropoolregio
Amsterdam (MRA), in publiek-private verbanden, met
Provincie en Rijk is samenwerking noodzakelijker dan ooit.
Maar ook van onze ‘lokale’ maatschappelijke partners
wordt meer gevraagd. Het is zaak oog te houden voor de
(financiële) ruimte die deze partners nodig hebben.
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…en het realiseren van onze ambities vereist voldoende en passend personeel.
Om tempo te houden in de realisatie van de ambities en
ook de genoemde autonome ontwikkelingen in goede
banen te leiden, vraagt dat nadrukkelijk iets van onze
HRM-organisatie en onze leidinggevenden. En ook van de
manier waarop wij werken.
We voorzien de komende jaren een aanzienlijke uitstroom
tot ongeveer een kwart van de organisatie als gevolg van
pensioneringen. Dat biedt kansen om ook voor een nieuwe
arbeidsgeneratie een aantrekkelijke organisatie te zijn,
waarbij wij een afspiegeling blijven vormen van de
veranderende samenleving en mee kunnen bewegen met
de maatschappelijke ontwikkelingen.
Zaanstad heeft als stad en organisatie veel mogelijkheden
en kansen. Door haar unieke positie in de regio, in het hart
van de Metropoolregio Amsterdam en het landelijk gebied.
Zaanstad heeft de ideale schaalgrootte om een
aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn. We zijn niet te
klein als organisatie voor de majeure opgaven en niet te
groot om geen verschil te maken als individuele
medewerker. Daarbij zijn we in concurrentie op de
arbeidsmarkt: met buurgemeenten, maar ook met de
private sector. Partijen die we júist ook nodig hebben voor
de realisatie van onze ambities. Zaanstad heeft nog een
aantal stappen te zetten om een aantrekkelijk werkgever
te worden en te blijven.
…wat leidt tot een organisatie die meegroeit met de
groei van de stad
De medewerkers van de gemeente Zaanstad werken
dagelijks aan het mooier en sterker maken van Zaanstad.
Zij werken aan een welvarende, veilige en duurzame stad
waarin Zaankanters prettig en gezond wonen, werken en
recreëren. Deze missie vraagt om een voortdurende
gezonde balans tussen bestuurlijke ambities, wettelijke
taken, bijbehorende financiën en een vitale, diverse en
wendbare organisatie. De manier waarop wij werken moet
passend zijn voor wat er in Zaanstad nodig is. Groei van de
stad kan niet zonder extra middelen, extra inzet en een
andere manier van werken van de organisatie. Om de groei
van de stad te kunnen faciliteren stellen we een financiële
systematiek voor die onze organisatie laat meegroeien met
de groei van de stad. Voor een gezonde gemeente is het
noodzakelijk om ambitie, financiën en organisatie
voortdurend in balans te houden.
In de Staat van Financiën en Organisatie is zichtbaar dat
deze balans de laatste jaren uit het oog is verloren. De
budgetten van onze ambtelijke organisatie zijn niet
meegegroeid met de toename in taken en de groei van de
stad. Dit heeft geleid tot een hoge werkdruk (zoals blijkt
uit het medewerker betrokkenheidsonderzoek),
capaciteitsproblemen en in sommige gevallen het
stopzetten van projecten of initiatieven.

Deze hoge werkdruk en capaciteitsproblemen hebben een
negatief effect op het verandervermogen van de
organisatie. Het college heeft eind 2021 moeten ingrijpen in
het huidige werkpakket om de werkdruk in 2022 naar
beheersbaar niveau te brengen (raadsinformatiebrief
2022/692). We moeten letterlijk een ‘been bijtrekken’ om
ervoor te zorgen dat Zaanstad een gezonde en aantrekkelijke werkgever blijft.
Uit de Staat van de Organisatie blijkt in de kerncijfers, dat
zowel de bezetting als de inhuur, niet in lijn zijn met de
benchmark van de 100.000+ gemeenten. Dit betekent dat
het werk in Zaanstad momenteel met relatief minder
ambtenaren wordt gedaan. In 2020 was het verschil in
bezetting (in fte) ten opzichte van het gemiddelde van
andere 100.000+ gemeenten in totaal -78 fte. Daarbij zien
we dat de komende jaren (tot 2030) bijna een kwart van de
medewerkers met pensioen gaat. In 2022 wordt nader
onderzocht welke financiële strategie we moeten hanteren
om de groei van de organisatie in balans te houden met de
groei van de stad, de groei van het takenpakket en de
ambities van de gemeente. Op korte termijn is het zaak om
de formatie de minimale omvang te geven die nodig om te
voorkomen dat medewerkers omvallen en uitvallen,
waardoor cruciale werkprocessen en taken voor de stad in
de knel komen. Dit staat nog los van alle taken en ambities
die de komende jaren op de organisatie afkomen als gevolg
van de groei van de stad.
In de Staat van de Organisatie is een aantal scenario’s
beschreven die aangeven welke uitbreiding qua fte’s
noodzakelijk zijn om een eerste been bij te trekken bij het
uitvoeren van onze huidige taken en ambities:
1. Bij 10-20 fte ledigen we de meest urgente druk en lossen
daarmee op dat mensen omvallen en uitvallen. We
financieren de meest noodzakelijke investeringen in de
organisatie ontwikkeling. Er blijven structureel krapte
en vraagtekens bij het halen van bestaande ambities.
We zien dit eigenlijk niet als keus, maar als “autonome”
ontwikkeling. Indien voor dit scenario wordt gekozen, is
een bijstelling van de huidige plannen en ambities
nodig.
2. Bij 30-40 fte investeren we steviger in de knelpunten,
maken een wat diepere analyse en zetten in op vitale en
beter geëquipeerde processen, projecten en
programma’s. De risico’s op werkdruk uitval worden
verkleind, als mede de risico’s op het niet halen van
prestaties/ambities. Er is weinig tot geen ruimte voor
nieuwe ambities.
3. Met een inzet van 50-60 fte dichten we het gat met de
benchmark vrijwel volledig en creëren een gezonde en
vitale werkomgeving, waarbij ruimte is voor reflectie en
innovatie. Een organisatie die weer voorop kan lopen en
een aantrekkelijke werkgever wordt gezien. Met alle
positieve effecten die hierbij horen.
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In de Staat van Financiën is een structureel bedrag van
€ 1,5 miljoen opgenomen om deze uitbreiding te
financieren, gebaseerd op een uitbreiding van 10 tot 20 fte
als autonome ontwikkeling en absolute ondergrens om de
huidige taken te blijven uitvoeren.
Bij de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord zal
een eerste analyse beschikbaar zijn en zullen wij aanwijzen
waar in de organisatie capaciteitsuitbreiding het meest
urgent en onvermijdelijk is. Later dit jaar volgt een
uitgebreide analyse en strategie om een goede balans
tussen groei van de stad, ambities en financiën te
bewerkstellingen.
Voor een evenwichtige blik op de financiële en personele
staat van Zaanstad is het relevant om deze Staat van de
Organisatie in samenhang te beschouwen met de Staat van
de Stad (inclusief de Trendrapportage) en de Staat van de
Financiën.

drs. J. Hamming, burgemeester
drs. G. Blom, gemeentesecretaris
drs. J. Jongbloed, raadsgriffier
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1. Samenvatting
Groei van de stad leidt tot complexe vraagstukken en
aanvullende competenties
De betrokken medewerkers van Zaanstad werken dagelijks
aan het mooier, veiliger en duurzamer maken van Zaanstad
waarin Zaankanters prettig en gezond wonen, werken en
recreëren. Ons personeel is het kapitaal van de organisatie.
We zien de laatste jaren dat de groei van de stad leidt tot
complexere inhoudelijke vraagstukken, die vaak meerdere
beleidsterreinen overstijgen. Ook worden steeds meer
taken bij de lokale overheid belegd. Dit vraagt om een
organisatie die meegroeit met de stad om deze uitdagingen
het hoofd te bieden. Een organisatie met ambitieuze en
gedreven medewerkers, die durven te innoveren,
maatschappelijk betrokken zijn, gericht zijn op samen
werken en verbinden en die zich graag verder ontwikkelen.
Deze complexe opgaven betekenen in veel gevallen
uitbreiding van formatie, inzetten op ontwikkeling van
medewerkers en meer inzet van specialisten bijv. op het
gebied van duurzaamheid, bouw en mobiliteit.
De kracht van Zaanstad zit in het omarmen van diversiteit in mensen en denken
Zaanstad heeft de ambitie uitgesproken een diverse en
inclusieve organisatie te willen zijn. Zo willen we ervoor te
zorgen dat de stad zich herkent in onze organisatie, we
beter antwoord kunnen geven op de opgaven in de stad. En
beter het verschil kunnen maken voor onze inwoners. De
kracht van onze organisatie zit in het bij elkaar brengen en
waarderen van verschil. Het ontwikkelen en optimaal
benutten van uniciteit en talent is de opgave voor de
organisatie en de stad.
Krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk en pensioneringen in combinatie met ambitie uitdaging komende
jaren
Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de hoge ervaren
werkdruk en aankomende pensioneringen zijn bovenstaande ambities de grote uitdaging waar Zaanstad op het
gebied van personeel en organisatie voor staat. Hierbij is de
kernvraag: Hoe faciliteren we als organisatie de groei van
de stad, zodanig dat de kwaliteit van leven en voorzieningen voor onze inwoners worden vergroot. Daarbij is het
noodzakelijk dat Zaanstad een aantrekkelijk werkgever
blijft en de werkdruk behapbaar blijft. Deze uitdagingen
gelden in veel gevallen ook voor de partners waarmee we
samenwerken (bijv. sociale wijk- en jeugdteams)

We willen dit doen door de komende jaren in te zetten op
de volgende strategische personeelsvraagstukken:
• Capaciteit en kwaliteit binnen de organisatie in lijn
brengen met onze ambities en opgaven en vice versa.
Nu en in de toekomst. Ook in relatie tot de toekomstige
pensioneringen (bijna een kwart van ons personeel) de
komende jaren
• Zaanstad stevig positioneren als aantrekkelijk én
inclusief werkgever
• Binden en versterken van talenten en verminderen van
uitstroom
Financiële strategie met aandacht voor functionele en
personele aspect noodzakelijk
De groei van de stad vraagt daarom om een goede
financiële strategie, waarbij aandacht is voor zowel het
functionele aspect (wat we moeten doen) als het
personele aspect (hoe en met wie we dit gaan doen). Groei
van de stad kan immers niet zonder extra middelen en
extra inzet vanuit de organisatie. Om de groei van de stad
te kunnen faciliteren stellen we een systematiek voor die
onze organisatie laat meegroeien met de groei van de stad.
Voor een gezonde gemeente is het noodzakelijk om
ambitie, financiën en organisatie voortdurend in balans te
houden. De laatste jaren is dit evenwicht uit balans geraakt
door de soms onbegrensde ambitie.
Ontvangen (lobby)gelden voor o.a. woningbouw, jeugdzorg
en veiligheid dienen efficiënt en effectief te worden ingezet
voor en door de organisatie. Om tempo te houden in de
ambities en ook de genoemde autonome ontwikkelingen in
goede banen te leiden, moeten we investeren in nieuwe
manieren van werken, in extra capaciteiten (vaste
medewerkers) en inschakeling van hulp door partners en
inhuurkrachten. We moeten voldoende ruimte voor onze
organisatie creëren om dit te ondersteunen.
Investeringen, nu en in de toekomst, voor de organisatie in lijn met ambitie zijn essentieel
We zien dat de huidige organisatie de afgelopen jaren te
krap in haar jasje heeft gezeten. Dit heeft geleid tot grote
ervaren werkdruk (zoals blijkt uit het medewerkersonderzoek), capaciteitsproblemen en in sommige gevallen het
stopzetten van projecten of initiatieven zoals bijv.
vergunningenadvies of het uitvoeringsprogramma voor de
horecavisie. We moeten letterlijk een ‘been bijtrekken’ om
ervoor te zorgen dat Zaanstad een gezonde en aantrekkelijke werkgever blijft.
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Aanvullend op bovenstaande inzet van lobbygelden zijn
investeringen nodig in tijd, aandacht en/of geld voor het
behouden en aantrekken van personeel. Hierbij denken we
o.a.:
• Uitbreiding formatie (met name op de kritische plekken)
• Ontwikkeling en behoud van medewerkers
• Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
• Arbeidsmarktcommunicatie/-innovaties
• Passende/ concurrerende arbeidsvoorwaarden (denk
hierbij bijv. reiskostenvergoeding, vitaliteit)
• Leiderschap
• Anticiperen op toekomstig werk
Organisatie die fit is voor de toekomst
Naast de ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid is het belangrijk dat we als Zaanstad kritisch kijken
naar de organisatie. Is deze fit voor de toekomst, wanneer
we kijken naar bijv. de IT infrastructuur, onze werkprocessen, werkwijze en organisatie-inrichting? Deze zijn
randvoorwaardelijk om ons werk goed en efficiënt te
kunnen doen en het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van
Zaanstad als werkgever. De eisen die gesteld worden door
de omgeving wanneer we bijv. denken aan wetgeving,
regionalisering, omgevingswet, eisen rondom transparantie en besluitvorming worden steeds groter. Denk hierbij
ook aan de veranderende manier van (hybride) werken
sinds de coronatijd. Dit heeft allemaal invloed op de
inrichting van de organisatie. Past deze nog bij de huidige
tijd waarin we werken en leven? De komende jaren wordt
hier onderzoek naar gedaan en zullen we hier eventuele
aanpassingen en verbeteringen gaan doorvoeren met de
dan beschikbare middelen.

Onze visie op werken
In 2021 is er een onderzoek gedaan naar de toekomstige
visie op werken. Hoe willen we (samen) werken na de
‘coronatijd’. Deze visie wordt komende jaren geïmplementeerd als onderdeel van de continue organisatie
ontwikkeling. Belangrijke kernwoorden hierbij zijn:
toegankelijk, vitaal, flexibel en duurzaam.
Waar is de Zaanse professional trots op?
Uit het gehouden medewerkersonderzoek in 2020 zien we
dat medewerkers betrokken én bevlogen zijn bij hun werk
en Zaanstad. Binnen Zaanstad wordt ruimte, veiligheid en
eigenaarschap ervaren. Dit zijn belangrijke thema’s voor
een lerende organisatie. Daarnaast wordt er een fijne
samenwerking en inzet binnen het team ervaren. Ook niet
onbelangrijk er is een gevoel van trots en saamhorigheid
ontstaan door samen in te spelen op steeds veranderende
omstandigheden, mede ontstaan door corona. Mooie
ingrediënten om op voort te bouwen.
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2. Kerncijfers
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kwantitatief weergegeven hoe de organisatie ervoor staat en hoe de organisatie zich de afgelopen
jaren heeft ontwikkeld op het vlak van capaciteit, samenstelling medewerkerspopulatie en goed werkgeverschap. Ieder
kopje begint met een korte duiding van de belangrijkste indicatoren.
Bij een aantal indicatoren wordt een vergelijking gemaakt met andere 100.000+ gemeenten. Hiervoor is de landelijke
benchmark van het A&O Fonds Gemeenten over 2020 gebruikt (de benchmark van 2021 is nog niet beschikbaar).
Indicatoren als verzuim, opleiding en de opbouw van het personeelsbestand, zijn goed te vergelijken met de andere steden.
Op het punt van aantal fte’s (bezetting) is dit soms lastiger, omdat gemeenten andere keuzes maken op het terrein van
uitbestedingen.

2.2 Omvang organisatie en bezetting
Kerncijfers 31 december 2021
Medewerkers in fte

1.223

Aantal medewerkers

1.323

Inhuur in fte

249

Aantal inhuur

329

Stagiaires

24

Trainees

2 trainees (MRA)
4 trainees (extern)

De afgelopen jaren is de ambtelijke organisatie veranderd van een organisatie die gericht was op krimp, naar een organisatie
die gericht is op groei. De stad en haar aantal inwoners zijn gegroeid. Ook heeft de gemeente de afgelopen periode meer
taken gekregen. We zien dan ook een stijging van het aantal medewerkers.

Ontwikkeling werkelijke bezetting (in fte)
1.250
(1.183 fte)

1.200
(1.155 fte)

1.150
1.100

(1.164 fte)

(1.123 fte)
(1.079 fte)

1.050
1.000

(1.223 fte)

2015

(1.081 fte)
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2017

2018

2019
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2021

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd (in fte) per 31 december
Grafiek Ontwikkeling werkelijke bezetting (in fte) Zaanstad - periode 2015 - 2021
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De bezetting van Zaanstad is klein in vergelijking met andere 100.000+ gemeenten
Wanneer de bezetting (in fte) wordt vergeleken met andere 100.000+ gemeenten, dan valt op dat het werk in Zaanstad
met relatief minder ambtenaren wordt gedaan. In 2020 was het verschil in bezetting (in fte) ten opzichte van het
gemiddelde van andere 100.000+ gemeenten in totaal -78 fte.

Werkelijke bezetting (in fte) per 1.000 inwoners
8,4
(8,0 fte)

8,0
7,6
7,2
6,8

(7,7 fte)

(7,6 fte)
(7,2 fte)

2015

2016

2017

Zaanstad

2018

2019

2020

2021

Benchmark A&O Fonds (100.000+ excl. G4)

Grafiek Werkelijke bezetting (in fte) per 1.000 inwoners - periode 2015 - 2021

2.3 Externe inhuur
Voor een deel wordt het ‘tekort’ in bezetting gecompenseerd door inhuur, maar ook daarin heeft Zaanstad de laatste jaren
minder uitgegeven dan andere 100.000+ gemeenten. Zaanstad heeft op het gebied van inhuur als doel om onder de
benchmark (andere 100.000+ gemeenten) te blijven. Voor 2022 is dat inhuur streefpercentage gesteld op 15,6%-17% van de
totale loonsom.
In 2021 benaderen de inhuurkosten de benchmark van het jaar ervoor (2020). Dit komt mede doordat er extra wordt
ingehuurd vanwege coronawerkzaamheden. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krapper dan ooit en lukt het niet om alle
vacatures op tijd te vervullen. Er wordt dan tijdelijk gekozen voor inhuur. Verder is er ook meer langdurige verzuim dan in
andere jaren en wordt daarvoor vervanging ingehuurd.

Uitgaven aan externe inhuur (in euro’s) in procenten van de loonsom (incl. externe inhuur)
25,0%
20,0%
15,0%

(20,2%)
(17,6%)

(19,7%)

(17,0%)

10,0%
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2017

2018

2019

2020
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Benchmark A&O Fonds (100.000+ excl. G4)

Grafiek Uitgaven aan externe inhuur (in euro’s) in procenten vand de loonsom en externe inhuur - periode 2015 - 2021
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2.4 Samenstelling organisatie
Verdeling arbeidsrelaties
Om de opgaven van de organisatie te realiseren is de inzet
van personele capaciteit een belangrijke factor. Het
capaciteitsvraagstuk kan op verschillende manier worden
ingevuld. Dit kan met medewerkers in (vaste) dienst, met
ingehuurde medewerkers of medewerkers van samenwerkingspartners. De samenstelling van deze vormen wordt de
arbeidsmix genoemd.

Verdeling bezetting in arbeidscontracten
(in fte) (peildatum 31-12-2021)

16,9%
10,2%

Het beleid in Zaanstad is om te werken met een vaste kern
met daaromheen een flexibele schil. Voorop staat het
uitgangspunt dat waar vast werk is, we mensen vast in
dienst willen nemen. Tegelijkertijd is het voor een aantal
functies en situaties verstandig of noodzakelijk om in te
huren, zogeheten strategische inhuur. Conform dit beleid
kijken we kritisch naar de inhuur. Daarnaast hebben we
ervoor gekozen om een aantal werkzaamheden uit te
besteden aan samenwerkingspartners zoals bijv. het
sociale wijkteam, jeugdteams.

72,9%

Aantal medewerkers met vast contract
Aantal medewerkers met tijdelijk contract
Aantal medewerkers externe inhuur (incl. ZZP)

Leeftijd
Zaanstad is vergeleken met andere 100.000+ gemeenten
een relatief jonge organisatie. Zaanstad heeft in
vergelijking een hoger aandeel medewerkers tot 35 jaar en
dat aandeel neemt toe. De gemiddelde leeftijd daalt
gestaag.

Verdeling naar leeftijdscategorie (peildatum 31-12-2021)
40%

Gemiddelde leeftijd
Zaanstad:
46,4 jaar
Benchmark*: 47,6 jaar

29% 30%

30%
23%

22%

20%
15%

14%

13%

16%

15%

17%

10%
3%
0%

2%

< 25
Zaanstad

25-34

35-44

45-54

55-59

60+

A&O Fonds benchmark*

*) A&O Fonds benchmark 2020: het gemiddelde van de deelnemende 100.000+ inwoners gemeenten, exclusief G4.

10

Man-vrouw verhouding
De man-vrouw verhouding (gebaseerd op fte) binnen de organisatie was de afgelopen jaren precies gelijk. In 2021 zijn er
voor het eerst iets meer vrouwen in dienst.

Verdeling man-vrouw (in fte)
(peildatum 31-12-2021)

Verdeling leidinggevenden naar geslacht
(in aantallen) (peildatum 31-12-2021)

51%

44%

50%

50%

59%

41%

49%

Zaanstad

A&O Fonds benchmark*

56%

Zaanstad

A&O Fonds benchmark*

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Man

Man

Man

Man

*) A&O Fonds benchmark 2020: het gemiddelde van alle
deelnemende gemeenten

Duur dienstverband
Het grootste gedeelte van de medewerkers bij Zaanstad is
langer dan 10 jaar in dienst. Vergeleken met andere
100.000+ gemeenten zijn er bij Zaanstad vooral minder
medewerkers in de categorie korter dan 3 jaar. In de
categorie 3-10 jaar zitten t.o.v. de benchmark meer
medewerkers.

*) A&O Fonds benchmark 2020: het gemiddelde van de deelnemende
100.000+ inwoners gemeenten, exclusief G4.

Verdeling naar duur dienstverband (in
aantallen) (peildatum 31-12-2021)

30%

Het gemiddelde dienstverband bij Zaanstad duurt 11,2 jaar.
Dat komt overeen met andere gemeenten (alle gemeenten,
dus niet alleen 100.000+).

46%

45%

36%

19%

24%

Zaanstad

A&O Fonds benchmark*

< 3 jaar

< 3 jaar

3 - 10 jaar

3 - 10 jaar

> 10 jaar

> 10 jaar

*) A&O Fonds benchmark 2020: het gemiddelde van de deelnemende
100.000+ inwoners gemeenten, exclusief G4.
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Woonachtig binnen of buiten Zaanstad
Ruim 40% van de medewerkers van Zaanstad woont in de
gemeente zelf. Zo’n 10% van de medewerkers woont in
Amsterdam. In de lagere schalen (t/m schaal 8) zien we dat
er meer medewerkers binnen Zaanstad wonen dan
daarbuiten. In de hogere schalen (vanaf schaal 9) zien we
dat het aantal medewerkers dat buiten Zaanstad woont in
de meerderheid is.

Medewerkers woonachtig binnen of
buiten Zaanstad (in aantallen)
(peildatum 31-12-2021)

41%

2.5 In-, door- en uitstroom

59%

Op het gebied van in-, door- en uitstroom scoort Zaanstad
al enkele jaren hoger dan andere 100.000+ gemeenten. In
het geval van doorstroom is dat positief. Dat Zaanstad ook
op het gebied van in- en uitstroom hoger scoort is minder
positief. Het verloop is niet altijd gewenst en brengt
uitdagingen met zich mee, zoals het behouden van kennis
en van verbinding met de stad. Daarnaast is de arbeidsmarkt krap en is merkbaar dat sollicitanten steeds hogere
eisen stellen aan werkgevers.

Binnen Zaanstad
Buiten Zaanstad

Percentage in-, door- en uitstroom
20%

17,5%

15%

13,6%

13,0%

12,6%
10,3%

10%

7,9%

7,2%

7,1%

8,7%

5%
0%

Instroom
2021

2020

Doorstroom

Uitstroom

Benchmark A&O Fonds (100.000+ excl. G4) 2020

Grafiek percentage in-, door- en uitstroom

2.6 Verwachte pensioenuitstroom
De verwachting is dat er tussen het begin van 2022 en het eind van 2031 meer dan 300 medewerkers met pensioen zullen
gaan1. Dat is bijna een kwart van de huidige organisatie. Dat betekent een loonsom van ruim € 20 mln. Dat betekent een
forse herinvestering door slimme inzet van dit geld. Een collectieve aanpak op dit vraagstuk is noodzakelijk bijvoorbeeld
door niet alleen één op één naar vervanging te kijken, maar ook te kijken of werk wellicht anders vormgegeven kan worden.
Er zijn in de toekomst in sommige gevallen andere competenties nodig dus een collectieve visie op de vervanging van de
groep gepensioneerden is noodzakelijk. Niet één op één vervangen maar kijken naar het grotere geheel van wat de
organisatie in de toekomst nodig heeft.
Met name in het stedelijke domein is pensionering een aandachtspunt. Ook omdat dit vaak de fysiek zware beroepen zijn.
Het pensioneringsvraagstuk zal vanaf ongeveer 2025 echt gaan spelen.
1

Deze verwachting is gebaseerd op de AOW-gerechtigde leeftijd. De ervaring leert dat niet iedereen ook daadwerkelijk doorwerkt tot die leeftijd. Sommige medewerkers gaan eerder met pensioen (keuzepensioen).
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Pensioneringen per jaar (t/m 2031)
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Grafiek Pensioneringen per jaar – periode t/m 2031

2.7 Verzuim
De afgelopen jaren is het ziekteverzuimpercentage bij Zaanstad steeds tussen de 5,5% en 6,1% geweest. Tot en met 2018
was het verzuim daarmee hoger dan andere 100.000+ gemeenten. In 2019 en 2020 was het verzuim lager dan andere
100.000+ gemeenten in die jaren. In coronatijd is het verzuimbeeld veranderd. Zo daalde het verzuim in 2020 naar een
(voor Zaanstad) zeer laag niveau en ook verdween de gebruikelijke ‘zomerdip’ (minder verzuim in de zomermaanden).
Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2021 echter weer gestegen tot 6,1%. Ook het aandeel lang verzuim (langer dan 43
dagen) was altijd stabiel, maar is sinds 2020 gestegen. Corona zelf, maar ook zeker de coronamaatregelen en uitgestelde
medische zorg hebben hier een invloed op gehad. Binnen de organisatie worden diverse interventies ingezet voor preventie
en reductie van verzuim.

Ziekteverzuim
7%
6%
5%

5,7%

6,1%

6,1%
5,5%

5,2%
4,7%

4%
3%
2%
1%
0%

1,2*

1,1*

1,0*

2017

2018

2019

Percentage

Meldingsfrequentie

0,6*

0,6*

0,7*

2020

2021

Benchmark A&O Fonds
(100.000+ excl.G4) 2020

Percentage benchmark A&O Fonds

Meldingsfrequentie benchmark A&O Fonds

Grafiek Ziekteverzuim
*) Gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar
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2.8 Leren & ontwikkelen
Een omgeving die zich continu ontwikkelt, vraagt om medewerkers die zich continu ontwikkelen. Zaanstad doet dat op
verschillende manieren. Bijvoorbeeld via interne detacheringen of door medewerkers deel te laten nemen aan projecten.
Maar ook door bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingen, coaching en deelname aan congressen etc. Zaanstad besteedde
de afgelopen jaren steeds een gemiddeld hoger bedrag per medewerker aan opleidingen dan andere 100.000+ gemeenten.
Hier zitten ook de verplichte trainingen en certificeringen bij inbegrepen die in sommige functies noodzakelijk zijn voor het
uitoefenen van de functie.

Bestede opleidingskosten per medewerker
€ 1.500
€ 1.250
€ 1.000

€ 1.367

€ 1.338

€ 1.278
€ 1.152

€ 1.264

€ 1.232

€ 1.139
€ 1.032

€ 835

€ 750
€ 500
€ 250
€0

2017

2018
Zaanstad

2019

2020

2021

Benchmark A&O Fonds (100.000+ excl. G4)

Grafiek Bestede opleidingkosten per medewerker
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3 Waar staan we als
organisatie?
3.1 Organisatie ontwikkeling
De organisatie heeft in 2021 een aantal fundamentele
stappen gezet op het gebied van organisatieontwikkeling.
We hebben een herijking nodig van de manier waarop we
als ambtelijke organisatie samen werken aan de complexe
opgaven in onze stad. Om dat goed te doen is een
gezamenlijk richtpunt nodig. Dat richtpunt is gevat in de
visie, missie en strategie.
Onze missie, visie en strategie
Missie voor de stad: Het mooier en sterker maken van
Zaanstad door te werken aan een welvarende, veilige en
duurzame stad waarin Zaankanters prettig en gezond
wonen, werken en recreëren.
Visie voor de organisatie om de missie te realiseren: We willen
een vitale en inclusieve organisatie zijn; een organisatie die
anticipeert en inspeelt op wat zich voordoet in Zaanstad;
een organisatie waarin medewerkers hun talenten
optimaal inzetten en het verschil maken door professioneel te handelen en authentiek te zijn ten dienste van de
stad.
Strategie die de visie en missie verbindt: we werken
domeinoverstijgend samen aan de opgaven voor de stad en
dragen daarvoor proactief in samenspraak met de
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
van Zaanstad creatieve en effectieve oplossingen aan.
Hoe werken we hieraan?
Om in het dagelijkse werk in staat te zijn om deze abstracte
begrippen een plek te geven is een uitgebreid programma
opgezet. De belangrijkste twee stappen zijn om de organisatie
te richten op de opgaven en ruimte creëren om dat mogelijk te
maken. Daarin worden overkoepelende thema’s uitgewerkt
zoals goed leiderschap, goed werkgeverschap, helder
opdrachtgever- & opdrachtnemerschap en duidelijke kaders &
condities.
Dit zijn thema’s die ook in het lopende onderzoek tussen raad,
college en organisatie terugkomen en die de ambtelijke
organisatieontwikkeling verder moeten versterken.
Een belangrijke stap die is gezet in dit licht, is het collectieve
leiderschap van de concerndirectie en sectorhoofden en de
wijze waarop zij richting geven aan deze thema’s.

Zij zijn namelijk belangrijke dragers van deze verandering door
congruent te zijn in hun dagelijkse leiderschap. Daarnaast
wordt ingezet op uiteenlopende trajecten die te maken
hebben met de hierboven genoemde strategie, zoals onder
andere gebiedsgericht samenwerken, goede dienstverlening
naar inwoners en ondernemers, beter integraal samenwerken
en professionalisering in verschillende werkvelden.
Naast de focus op leiderschap wordt verder ingezoomd op wat
de organisatieontwikkeling vraagt van alle medewerkers in de
organisatie en hun werk. Want een sleutelwoord van deze
organisatieontwikkeling is de samenhang tussen deze acties:
we hebben elkaar nodig om de organisatie de komende jaren
effectief te richten op de opgaven in onze stad.

3.2 Wat betekent de groei van de
stad voor Zaanstad op het gebied
van Personeel en Organisatie?
Breng benodigde capaciteit in lijn met de ambitie nu
en in de toekomst
De budgetten van onze ambtelijke organisatie zijn niet
meegegroeid met de toename in taken en de groei van de
stad. Zoals te lezen in de kerncijfers zijn zowel de bezetting
als de inhuur niet in lijn zijn met de benchmark van de
100.000+ gemeenten. Dit betekent dat het werk in
Zaanstad momenteel met relatief minder ambtenaren
wordt gedaan. In 2020 was het verschil in bezetting (in fte)
ten opzichte van het gemiddelde van andere 100.000+
gemeenten in totaal -78 fte. Daarbij zien we dat de
komende jaren (tot 2030) bijna een kwart van de
medewerkers met pensioen gaat.
De krappe bezetting leidt in het hier en nu tot grote
ervaren werkdruk, verzuim, uitstroom en soms zelfs
stopzetting van projecten. De groei van Zaanstad dwingt
ons daarom om kritisch na te denken over onze
toekomstige capaciteit, kwaliteit en inrichting van de
organisatie. De complexere en toenemende vraagstukken
op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, woningbouw, ondermijning en jeugdzorg vragen in veel gevallen
andere en aanvullende competenties, goed kunnen
omgaan met werkdruk en simpelweg meer personeel. Als
we bijvoorbeeld kijken naar het thema duurzaamheid, zien
we dat er door de ondertekening van het klimaatakkoord
nieuwe of sterk geïntensiveerde taken voor gemeenten
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bijkomen. “In totaal onderscheiden we 28 nieuwe of (sterk)
geïntensiveerde taken voor gemeenten. In 2024 (het meest
‘doorsnee’ jaar in de periode) hebben de G40 gemeenten
gemiddeld 39 – 43 FTE extra nodig voor de uitvoering van de
klimaatplannen.”2
Zoals beschreven in de kerncijfers dient Zaanstad een
collectieve aanpak te ontwikkelen voor dit vraagstuk.
Naast het op orde brengen van de huidige capaciteit is het
cruciaal om een goede financiële strategie in te zetten. Die
is nodig om nieuwe projecten, initiatieven en ontwikkelingen uit te voeren om de groei van de stad waar te kunnen
maken en om taakuitbreidingen goed te kunnen uitvoeren.
Het is belangrijk dat er naast de inzet van bijvoorbeeld
materieel ook gekeken wordt naar de personele capaciteit
die nodig is op de vraagstukken en ook welke impact dit
heeft op bijvoorbeeld de bedrijfsvoering.
Nieuwe vaardigheden nodig
De overheid moet zowel een rechtmatige, efficiënte,
samenwerkende als een netwerkende overheid zijn en
bovendien actief gebruik maken van de ideeën uit de
samenleving. Bij steeds meer projecten en werkzaamheden
krijgt inwonersparticipatie een plek. Dit vergt het kunnen
combineren en in balans brengen van verschillende
vaardigheden en competenties en dus een ontwikkeling
van onze medewerkers.

Inspelen op krapte op de arbeidsmarkt
Daarbij is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dat
maakt het een uitdaging om goed gekwalificeerd personeel
aan te trekken. Dit vraagt om investeringen in zowel tijd,
geld als aandacht. Niet alleen om nieuw personeel aan te
trekken, maar ook om zittend personeel te behouden.
Goede invulling randvoorwaarden
Daarnaast rijst de vraag of onze huidige systemen,
processen en organisatie voldoende ‘fit zijn voor de
toekomst’. Deze randvoorwaarden zijn essentieel voor een
goede bedrijfsvoering en aantrekkelijk werkgeverschap. De
komende jaren wordt hier kritisch naar gekeken en zullen
eventuele aanpassingen doorgevoerd worden.
Werkdruk blijven monitoren
Uit het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek dat in 2020
gehouden is, is gebleken dat de ervaren werkdruk hoger ligt
bij Zaanstad dan in andere 100.000+ gemeenten. De
herstelbehoefte (de behoefte die er is om bij te komen na
een werkdag) is ook hoger dan de benchmark. Een aantal
afdelingen steken hierbij uit boven de andere afdelingen.
Dit zien we onder andere terug in het ziekteverzuim en de
uitstroom. Dit is een belangrijk aandachtspunt en ook
onderwerp van gesprek zowel binnen de organisatie als
met het college van B&W. Ook in een nieuw college zal dit
een aandachtspunt moeten zijn.

Openstaande vacatures en werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd)

Grafiek Openstaande vacatures en werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd)

2

Raad voor het Openbaar Bestuur. (2020, 24 september). Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022 -2030.
Geraadpleegd op 22 december 2021, van https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/09/24/aef--onderzoeksrapportuitvoeringskosten-klimaatakkoord
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3.3 Welke toekomstige speer
punten zien we in relatie tot
personeelsontwikkeling?
Integrale aanpak vraagstukken
We moeten en willen de uitdagingen in de stad meer in
samenhang kunnen benaderen en in staat zijn een
integrale aanpak te ontwikkelen. Die integrale aanpak is
nodig om de stad beter tot dienst te kunnen zijn. We willen
dit zelf als organisatie, de samenleving vraagt het van ons
en ook (nieuwe) wetgeving (denk bijvoorbeeld aan de
Omgevingswet) noodzaakt zo’n aanpak. Tegelijkertijd is
een aandachtspunt om een goede balans te vinden tussen
maatwerk, eenduidigheid en consequent handelen. Die
integrale aanpak staat of valt met de samenwerking in de
stad. De gemeente moet verbindingen met en tussen de
betrokken partijen leggen en bewaken. Dat is ook wat de
partners vragen. Daarbij willen we de professionele kennis
en maatschappelijke ervaring benutten van de inwoners en
organisaties in Zaanstad. We willen maatschappelijke
initiatieven koesteren en ondersteunen, en niet denken dat
we als gemeente alles zelf moeten of kunnen doen.
Samenwerken vraagt anders werken
De opgaven waar onze stad voor staat zijn groot en
complex. Dat betekent dat niet alleen mensen met elkaar
moeten en kunnen samenwerken, maar het gaat ook om
de samenwerking tussen organisaties. Dat is een opgave
apart. Want dan moeten organisaties hun ambities,
(organisatie-)doelen, resultaten en inzet van middelen
vanaf het begin af aan afstemmen met elkaar en in lijn
brengen. De Omgevingswet onderstreept de onontkoombaarheid van deze andere aanpak.
In verbinding met de stad en onze partners
Daarbij willen we onze dienstverlening verder vereenvoudigen en beter laten aansluiten bij de logica van de bewoners
en van de wijken. We staan open voor innovatieve
experimenten en dagen wetenschappelijke instellingen uit
om samen met ons oplossingen te vinden voor ingewikkelde problemen. We kiezen voor langdurige verbintenissen
met partners die elkaar aanvullen en versterken. In
navolging van het Pact Poelenburg-Peldersveld kiezen we
voor een gebiedsgerichte aanpak. Met alle partners in de
stad werken we vanuit de volgende waarden: ‘elkaar
ontmoeten’, ‘naar elkaar luisteren’ en ‘van elkaar leren’. Die
onderliggende waarden zijn ook de basis om te bouwen
aan vertrouwen bij de inwoners, ondernemers en
organisaties in de gemeente.
Denken vanuit opgaven
We willen daarbij meer en meer denken en werken vanuit
de opgaven in de stad: van ‘klein’ tot ‘groot’; en wat die
opgaven van elke ambtenaar (en ook van een portefeuillehouder en raadslid) vragen.

Alleen zo komen we tot goede oplossingen, die een
tastbare en zichtbare bijdrage leveren aan de opgave van
vandaag de dag én aan de opgaven met impact over tien of
twintig jaar. Dat vraagt slimmer werken, vanuit helder
opdrachtgeverschap en in een maatschappelijke (gebieds)
context.
Inclusiviteit
De kracht van Zaanstad zit in het omarmen van diversiteit
in mensen en denken. De kracht van onze organisatie zit in
het bij elkaar brengen en waarderen van verschil. Het
ontwikkelen en optimaal benutten van uniciteit en talent is
onze opgave voor ons en voor onze stad
Diversiteit in de ambtelijk organisatie is voor de gemeente
Zaanstad meerdere redenen van belang.
• Burgers, ondernemers en instellingen zich moeten
herkennen in de ambtelijke organisatie. Zij moeten zich
vertegenwoordigd voelen door de medewerkers.
• Wanneer de diversiteit van de stad terug te vinden is in
de organisatie, zijn haar medewerkers beter in staat de
problemen van de stad begrijpen.
• In een divers samengestelde en inclusieve organisatie
worden vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken
beschouwd waardoor de uiteindelijke oplossing beter
wordt. Het zijn van een inclusieve organisatie is een
voorwaarde om als organisatie duurzaam divers te zijn
en de vruchten te plukken van die diversiteit.
Kernwaarden die bij deze competentie horen zijn lef
hebben, respect tonen en luisteren naar elkaar.
Vernieuwde manier van (hybride) werken
De coronatijd heeft ons geleerd razendsnel met wisselende
omstandigheden om te gaan. In onze nieuwe visie op
werken staan de volgende uitgangspunten centraal:
• Toegankelijk: onze werkomgevingen zijn open en
toegankelijk voor iedereen. We zijn benaderbaar voor de
samenleving, de drempel is laag. Collega’s en inwoners
voelen zich thuis bij ons. Iedereen mag zichzelf zijn.
• Vitaal: fysiek en mentaal fitte collega’s zitten goed in
hun vel, hebben meer plezier in hun werk, zijn
productiever en kunnen meer van betekenis zijn voor de
stad. Daarom helpen we onze collega’s fit en gezond te
zijn en te blijven.
• Flexibel: wij zijn flexibel in het doen wat nodig is en het
meebewegen met wat de opgaven in de stad van ons
vragen. En we krijgen zelf ook de ruimte om ons werk
flexibel in te vullen, met oog voor individuele behoeften
en de balans tussen werk en privé
• Duurzaam: we maken gebruik van duurzame
materialen, gaan voor duurzame relaties en maken
gebruik van bestaande kennis en ervaring. We werken
zoveel mogelijk circulair en in samenwerking met lokale
ondernemers.
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Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een plan dat in
2022 geïmplementeerd gaat worden in samenhang met
organisatieontwikkeling. Dit betekent o.a. dat we een
lagere drempel willen bieden voor contact tussen de stad
en de gemeente en meer mogelijkheden creëren tot
ontmoeten en verbinden. We willen een goede verbinding
maken tussen het Huis van de stad (Stadhuis), de
stadslocaties en andere plekken. Daarnaast is een goede
balans tussen werk en privé (met heldere afspraken)
belangrijk waarbij er goede mogelijkheden zijn tot hybride
werken zowel thuis als op de gemeentelocaties, online en
offline. Ook is het belangrijk dat men meer zeggenschap
heeft over (de indeling van) eigen werk, ruimte en
rugdekking ervaart. Hierbij zijn een goede inzet van digitale
middelen (eenvoudig te gebruiken kernapplicaties) en de
ICT essentieel naast het ervaren van een goede werksfeer.
Ontwikkeling centraal
De bovenstaande ontwikkelingen vragen in veel functies
andere en aanvullende competenties van onze
medewerkers, zoals: eigenaarschap, netwerken, verbinden,
samenwerken, flexibiliteit, luisteren en proactief zijn.
Een deel van onze medewerkers beschikken al over deze
competenties. Het andere deel zullen we hierin moeten
opleiden en trainen. Voor de werving & selectie van nieuwe
medewerkers betekent dit in een aantal gevallen een
andere aanpak in de selectie en bijvoorbeeld aangepaste
vacature/functieomschrijvingen. De focus verschuift van
puur vakinhoudelijk naar het beschikken over de juiste
competenties om die gewaardeerde partner van de
inwoners en partners binnen Zaanstad te zijn.
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4 Wat hebben we nodig om
juiste mensen aan te
trekken en te behouden?
Zaanstad heeft in verhouding tot andere 100.000+
gemeenten een hogere uitstroom (zie ook hoofdstuk 2.3
In-, door- en uitstroom). Daarnaast is sprake van krapte op
de arbeidsmarkt. Kandidaten stellen steeds hogere eisen
aan werkgevers. Dit bemoeilijkt het aantrekken van
gekwalificeerd personeel. Het behouden en aantrekken van
personeel zijn daarmee belangrijke aandachtspunten voor
de komende jaren.
Cultuur & gedrag zijn essentieel
Uit onderzoek blijkt dat leiderschap, de cultuur en het
gedrag binnen een organisatie belangrijkste succesfactoren
zijn voor het behouden en ontwikkelen van personeel en
talent. Hier gaan we binnen Zaanstad door middel van
organisatieontwikkeling stevig op inzetten. Daarnaast zijn
er ook investeringen nodig om ervoor te zorgen dat de
capaciteit – in aantallen en kwaliteit – op orde zijn. Die
investeringen kunnen in tijd zijn, in aandacht zijn maar
zullen in sommige gevallen ook in geld moeten zijn.
Aan de volgende investeringen moet worden gedacht:
• Uitbreiding formatie (met name op de kritische plekken)
• Ontwikkeling en behoud van medewerkers
• Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
• Arbeidsmarktcommunicatie/-innovaties
• Passende/ concurrerende arbeidsvoorwaarden (denk
hierbij bijv. reiskostenvergoeding)
• Leiderschap
• Anticiperen op toekomstig werk
Hieronder worden deze investeringen verder toegelicht.
Uitbreiding formatie
De organisatie is klein vergeleken met andere 100.000+
gemeenten. De ambities zijn groot, maar de bezetting is
krap en dat bemoeilijkt het behalen van doelstellingen en
oppakken van uitdagingen. Het uitbreiden van de formatie
– en daarmee het mogelijk maken om de bezetting uit te
breiden – geeft ruimte. Daardoor kan de ervaren werkdruk
afnemen, zal er een positief effect zijn op het ziekte
verzuim en kan de organisatie verwachtingen waarmaken.

De huidige tekorten zijn niet altijd even eenduidig in fte te
ramen. We kennen de plekken waar er werkdruk is, waar
uitval optreedt en waar uitvoering van processen/projecten
langer duurt dan we ambiëren.
Maar er is meer nodig dan alleen extra fte om dit vraagstuk
op te lossen. Daarbij betekent extra fte erbij niet altijd
direct een oplossing. Er moet een geïntegreerde aanpak
komen waarbij per knelpunt/ afdeling goed gekeken wordt
wat er precies nodig is. Aanvullend op dit document
werken we daarom momenteel nog specifieker, de kritische
knelpunten, en waar mogelijk benodigde middelen, uit per
afdeling of domein.
Op basis van de benchmark hebben we een eerste grove
schatting gemaakt waaruit blijkt dat het tekort dat we
hebben om onze huidige ambities uit de begroting waar te
maken ergens tussen de 0 en 79 fte. Hieronder schetsen we
3 scenario’s waarover het nieuwe bestuur zich zou moeten
buigen.
1. We ledigen de meest urgente druk en lossen daarmee
op dat mensen omvallen en uitvallen. We financieren de
meest noodzakelijke investeringen in de organisatie
ontwikkeling. Er blijven structureel krapte en
vraagtekens bij het halen van bestaande ambities.
Schatting omvang 10-20 fte. We zien dit eigenlijk niet
als keus, maar als “autonome” ontwikkeling. Indien voor
dit scenario wordt gekozen, is een bijstelling van de
huidige plannen en ambities nodig.
2. We investeren steviger in de knelpunten, maken een wat
diepere analyse en zetten in op vitale en beter
geëquipeerde processen, projecten en programma’s. De
risico’s op werkdruk uitval worden verkleind, als mede
de risico’s op het niet halen van prestaties/ambities. We
denken aan ca 30-40 fte. Er is weinig tot geen ruimte
voor nieuwe ambities.
3. We dichten het gat met de benchmark vrijwel volledig
en creëren een gezonde en vitale werkomgeving, waarbij
ruimte is voor reflectie en innovatie. Een organisatie die
weer voorop kan lopen en een aantrekkelijke werkgever
wordt gezien. Met alle positieve effecten die hierbij
horen. We denken aan een inzet van 50-60 fte.
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Ontwikkeling en behoud van medewerkers
Er moet niet alleen aandacht zijn voor (het vinden van)
nieuwe medewerkers. Er moet juist ook aandacht zijn voor
het zittende personeel en de ontwikkeling daarvan. We
weten dat medewerkers het belangrijk vinden dat ze zich
kunnen blijven ontwikkelen en kunnen doorgroeien.
Leiderschap speelt hierin een centrale rol.
Het is een belangrijk instrument om medewerkers te
behouden. Het ontwikkelen van personeel is van groot
belang om een organisatie te hebben met medewerkers die
de juiste competenties bezitten, zodat zij zijn toegerust op
de toekomst en de toenemende complexiteit.
Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit
Voldoende personeel is belangrijk. Maar misschien nog wel
belangrijker is dat die medewerkers duurzaam inzetbaar
zijn. Dat houdt in dat zij gezond en gemotiveerd zijn, maar
bijvoorbeeld ook dat zij in staat zijn zich aan te passen aan
ontwikkelingen in de toekomst of veranderd werk. Ook is
het belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen blijven
ontwikkelen, kunnen blijven uitdagen en in beweging
blijven: mobiliteit. Dat kan zijn binnen de huidige functie of
afdeling, maar misschien wel door binnen Zaanstad een
overstap te maken naar een heel ander vakgebied. Ook een
intern mobilteitsbureau kan helpend zijn.
Arbeidsmarktcommunicatie/-innovaties
Met de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om
onderscheidend te zijn op de arbeidsmarkt. Het
werkgeversimago (employer branding) wordt steeds
belangrijker om goede kandidaten binnen te halen. Het
vraag ook om innovaties: buiten de gebaande baden treden
om kandidaten te vinden en te binden.
Passende arbeidsvoorwaarden
Om medewerkers te behouden, maar ook om kandidaten
over te halen om voor Zaanstad te kiezen, zijn goede
arbeidsvoorwaarden van belang. Arbeidsvoorwaarden zijn
zogeheten dissatisfiers; medewerkers worden er vaak niet
extra door gemotiveerd maar het moet wel gewoon goed
geregeld zijn om ontevredenheid te voorkomen. Voor een
groot deel zijn onze arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de
cao Gemeenten. Maar daar bovenop kan Zaanstad
aanvullende arbeidsvoorwaarden aanbieden om zich te
onderscheiden van andere organisaties dan wel
gemeenten. Of in ieder geval zorgen dat onze
arbeidsvoorwaarden gelijk zijn aan die van omliggende
gemeenten. Een voorbeeld hiervan is bijv. het aanbieden
van een reiskostenregeling. We weten dat bijv. een
gemeente Amsterdam betere arbeidsvoorwaarden biedt.
Ook het bedrijfsleven in en rondom Zaanstad heeft betere
voorwaarden dan Zaanstad. Zaanstad heeft een krap
budget als het gaat om arbeidsvoorwaarden, maar we
zullen hier goed naar moeten kijken in de nabije toekomst.

Leiderschap
Er wordt veel gevraagd van de leidinggevenden in
Zaanstad. Zij hebben een trekkende rol bij veranderingen
en een belangrijke voorbeeldfunctie. Het is daarom
belangrijk om hen hierbij te ondersteunen. Daarnaast
hebben leidinggevenden veel invloed op belangrijke
personele onderwerpen, zoals ontwikkeling, behoud van
personeel, verzuim, inclusiviteit en de inzet van capaciteit.
Kortom, leiderschap is een belangrijke spil in de
organisatie. Het heeft daarom een prominente plek in het
programma organisatieontwikkeling (zie ook hoofdstuk 3.1
Organisatie ontwikkeling).
Anticiperen op toekomstig werk
We weten dat we, o.a. door de energietransitie,
digitalisering en ontwikkelingen in de stad, in de toekomst
personeel nodig hebben die deze opgaven voor Zaanstad
verder vorm kunnen geven. Dat vraagt om bepaalde
expertise die we nu nog niet in kunnen calculeren, maar
waar we wel rekening mee moeten houden. Dat vraagt van
de organisatie ruimte creëren voor strategische
personeelsplanning, uitbreiding van formatie en een
innovatief personeelsbeleid waar we medewerkers
ontwikkelen of opleiden.
Jongeren vinden en binden
Hoe kunnen wij ook voor jongeren een aantrekkelijke
organisatie zijn en blijven? Dat is een punt dat de komende
jaren zeker aandacht verdient. Door de vergrijzing krijgen
wij als organisatie te maken met veel pensioneringen, maar
verandert ook de arbeidsmarkt: de beroepsbevolking
neemt af, waardoor de concurrentie om het aantrekken
van jongeren zal toenemen.
Het is dus zaak dat wij voldoende aantrekkelijk zijn als
werkgever. Niet alleen om onze vacatures te kunnen
vervullen, maar ook omdat we juist met jongere
medewerkers goed genoeg feeling houden met wat er leeft
onder onze jongere inwoners om onze opgaven goed te
kunnen uitvoeren. Dat vraagt iets van de uitstraling van
onze organisatie, van cultuur en gedrag, maar ook van de
flexibiliteit in onze functies. Nu al zien we dat jongeren
soms na relatief korte tijd weer weggaan, omdat het werk
toch niet blijkt aan te sluiten bij wat zij zoeken en kunnen;
of dat trainees de organisatie moeten verlaten na hun
traineeship omdat er geen specifieke passende functie
beschikbaar is op dat moment.
Ook zien we dat wij werven voor relatief specialistische
functies met meerdere jaren werkervaring, terwijl jongeren
dat vaak niet kunnen bieden maar wel talenten en
capaciteiten hebben die wij graag aan onze organisatie
verbinden. De komende jaren verkennen we hoe we hier
het beste mee om kunnen gaan, bijvoorbeeld door jonge
nieuwe medewerkers meer generalistisch werk te laten
doen, of meer zelf intern op te leiden en te laten
doorgroeien.
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Hierbij moeten we ook kijken wat dat vraagt van de
bestaande organisatie. Daarvoor maakt Zaanstad nu al
gebruik van o.a. traineeprogramma’s en het stagebureau.
Ook willen we meer gaan samenwerken met
kennisinstituten zoals hogescholen/ universiteiten in de
omliggende buurgemeenten. Die samenwerking kan een
positieve bijdrage leveren aan het employer brand en het
werven van personeel.
Zaanstad kan gebruik maken van zijn unieke positie in
de regio om de groei te faciliteren
Zaanstad heeft een unieke positie in de regio, in het hart
van de Metropool Amsterdam, grenzend aan Amsterdam
en het landelijk gebied en de ideale schaalgrootte.
Zaanstad heeft als voordeel dat het enerzijds een grote
gemeente is met aantrekkelijke vraagstukken, maar
anderzijds is de organisatie klein genoeg om als
medewerker écht een verschil te kunnen maken.
Echter heeft Zaanstad de gemeente Amsterdam als
belangrijke concurrent op het gebied van aantrekken van
personeel. De arbeidsvoorwaarden zijn bij Amsterdam
beter dan bij Zaanstad. Maar ook bij andere
buurgemeenten, zoals Purmerend, zien we dat sommige
functies hoger gewaardeerd worden dan bij Zaanstad.
Naast concurreren met buurgemeenten, werken we ook
samen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de MRA
traineepool en de Leergang Regio Amsterdam (LRA). Ook
vindt er op sommige gebieden intensieve samenwerking
plaats met andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld het
Zorg- & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, waarin
wordt samengewerkt met o.a. Purmerend en Oostzaan.
We willen de komende jaren meer inzetten op netwerken
en onze positie ten opzichte van buurgemeenten
versterken. Daarbij is het van belang dat we niet alleen
concurreren. Er moet juist nadrukkelijk worden gezocht
naar samenwerking in de regio als het gaat om het
binnenhalen en behouden van talent. Denk daarbij aan een
samenwerking met de gemeente Amsterdam, de
buurgemeenten Oostzaan/Wormerland of via de
Metropoolregio Amsterdam bijv. door middel van een
trainee of talentpool.
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