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Collegebesluit 
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over het sociaal 
jaarverslag 2021. 

Algemeen 

Elk jaar maakt de gemeente Súdwest-Fryslân een sociaal jaarverslag. Hierin staat wat de gemeente 
als werkgever heeft gedaan voor haar medewerkers en wat de ontwikkelingen zijn. In het sociaal 
jaarverslag staat onder andere informatie over het gevoerde sociale beleid en de belangrijkste 
kerncijfers in verhouding tot de landelijke benchmark (A&O). 
 
Het jaar 2021 kenmerkt zich vooral als het jaar ‘van de corona-versoepelingen’. Met behulp van de 
routekaartaanpak hebben we ook onze visie op ‘Anders Samen Werken’ verder kunnen concretiseren 
naar “Je werkt en bent daar (fysiek of digitaal) waar nodig is”. Daardoor werden onze 
mogelijkheden van dienstverlening en samenwerken veel flexibeler. 
 
Daarbij kiezen we in SWF voor het maatwerkscenario waarbij vooral wordt gekeken naar wat een  
medewerker in basis nodig heeft om goed te kunnen functioneren. We hanteren geen norm of hard 
criterium. De afspraken hierover worden gemaakt tussen medewerker en teammanager in de 
inzetbaarheidsgesprekken. Ons Huis van Inzetbaarheid helpt het goede gesprek te voeren en de 
persoonlijke afspraken daarover te maken. 
 
Een visie gaat pas leven als deze concreet gevoeld wordt. Een mooie opmaat naar de uitdaging voor 
2022 om de visie en bijbehorende uitwerking door te ontwikkelen. 
 
Bezetting 
In 2021 is de personele bezetting ten opzichte van 2020 toegenomen met 2,8%. Zo is er een nieuw 
team gekomen voor de verbetering van de dienstverlening aan de Mienskip. Het team 
verantwoordelijk voor het beheer van ons gemeentelijk archief vanuit het cultuurhistorisch centrum 
is geformaliseerd en de ‘pilot’ voor een team bestuurszaken bestaande uit het bestuurssecretariaat 
is omgezet naar een structurele situatie. Verder is er bij de keten ruimte geïnvesteerd in meer werk 
& leertrajecten en is er voor de verdere professionalisering van de organisatie extra bezetting 
gekomen in kader van automatisering, data en informatiemanagement. 
 
In de gemeenteraad van 8 juli 2021 heeft het college de motie overgenomen om een gedetailleerde 
benchmark op de formatie uit te voeren. In het najaar van 2021 is een interne projectgroep hiermee 
gestart. De benchmark gaat uit van financiële cijfers van de programmabegroting 2022 en de 
formatieve gegevens per 1 januari 2022. Voor een aantal significante verschillen die nader 
onderzoek behoeven doet Berenschot specifieke aanbevelingen. In 2022 zullen de vervolgstappen op 
overkoepelend/strategisch niveau vorm gegeven worden voor de komende bestuursperiode. 



 

 
Instroom, doorstroom en uitstroom 
Vergeleken met de landelijke benchmark kunnen over 2020 de volgende conclusies over Súdwest-
Fryslân worden getrokken: de instroom ligt lager (SWF 10,4% t.o.v. benchmark 13,0%), de 
doorstroom is hoog (SWF 11,6% t.o.v. benchmark 5,4%) en de uitstroom is lager (SWF 7,9% t.o.v. 
benchmark 9,4%). Het aantal indiensttreders ligt in alle leeftijdsgroepen hoger dan het aantal 
uitdiensttreders. Maar vooral in de leeftijden tussen 45 en 60 jaar zien we minder uitstroom. 
Wanneer medewerkers uitstromen doen ze dat vaak op eigen verzoek (andere baan) of vanwege 
pensioen/AOW. 
 
Externe inhuur 
Het inhuurpercentage is ten opzichte van 2020 gestegen van 12,8% naar 14,7% maar is nog steeds 
lager dan de landelijke benchmark (17,1%). In opdracht van de Raad heeft de Rekenkamer in 2021 
een onderzoek gedaan naar de praktijk van de externe inhuur. De aanbevelingen van de 
Rekenkamer worden in 2022 verder uitgewerkt in een definitieve visie op externe inhuur en een 
integraal beleidskader. 
 
Gezondheid 
Het verzuim was in 2021, 4,1% en is daarmee het laagste verzuimcijfer in onze gemeenteklasse 
(best practice). Het is een lichte stijging ten opzichte van het verzuimpercentage van 3,9% in 2020. 
De lichte stijging van het verzuim bij Súdwest-Fryslân loopt parallel met de landelijke trend. 
 
Medewerkersonderzoek 
In juli 2021 hebben 553 medewerkers deelgenomen aan het belevingsonderzoek met het thema 
‘Thuiswerken & Covid’. Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers van Súdwest-Fryslân nog 
steeds zeer bevlogen en betrokken zijn in het werk en bij de organisatie. De werkdrukbeleving is 
gestegen ten opzichte van vorige onderzoeken. In vergelijking met organisaties in de benchmark 
scoort de werkdrukbeleving bij Súdwest-Fryslân gemiddeld. 
 
Leren & Ontwikkelen 
In 2021 is er op verschillende manieren aandacht geweest voor het thema duurzame inzetbaarheid. 
Er zijn bijeenkomsten ontwikkeld in het kader van thuiswerken, verbinding en (anders) 
samenwerken. Ook zijn we gestart met een leiderschapstraject voor de hiërarchisch en functioneel 
leiders. We bieden daarbij verschillende onderdelen aan zoals intervisie en masterclasses over 
veranderkunde. In juli 2023 sluiten we dit traject af. Er is aan de voorkant goed geïnventariseerd 
welke leer- en ontwikkelbehoeftes er zijn op team en keten niveau. Hierdoor ontstond er een groter 
bewustzijn op leren en ontwikkelen en is er passend op de behoefte budget overgemaakt.  
 
Gesprekscyclus 
In de laatste maanden van 2020 is een nieuwe vorm van gesprekscyclus geïntroduceerd. Hiervoor 
zijn in 2020 en 2021 alle managers geschoold in het voeren van een dialooggesprek over duurzame 
inzetbaarheid, dit aan de hand van het Huis van Inzetbaarheid. Alle teams hebben in dezelfde 
periode een interactieve teamsessie gehad. In 2021 zijn met 608 medewerkers (62%) gesprekken 
gevoerd op grond van dit nieuwe model. 
 
Integriteit en veiligheid 
In 2021 zijn de vertrouwenspersonen tien keer benaderd. Alle vragen betroffen de relatie tussen 
een medewerker en leidinggevende. De vertrouwenspersonen adviseren om de huidige werkwijze 
aan te houden.  
 
In totaal zijn er drie meldingen ontvangen bij het meldpunt integriteit. Eén melding was anoniem. 
Eén melding is afgehandeld en gaf geen aanleiding tot onderzoek. Eén melding bleek ongegrond.  
 
In 2021 is er een stijging van het aantal gemelde agressiemeldingen van 11 naar 25 meldingen. Dit 
waren allemaal meldingen van burgers tegen medewerkers in functie. 
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