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Algemene inleiding

Met behulp van deze routekaartaanpak 
hebben we ook onze visie op ‘Anders 
Samen Werken’ verder kunnen 
concretiseren in manieren waarop we 
verdergaan. 

“Je werkt en bent daar 
(fysiek of digitaal) waar 
nodig is”. 

Daardoor werden onze mogelijkheden 
van dienstverlenen en samenwerken 
veel flexibeler. Want de omgeving 
bepaalt dan niet de locatie, maar 
datgene wat je met elkaar te doen 

hebt. Van een standaard uitvalsbasis 
-voor iedereen- op kantoor naar een 
flexibele uitvalsbasis thuis. 
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. 
Vanuit de visie dat je werkt en daar 
bent waar nodig is, kan dat voor 
medewerkers heel verschillend zijn. 
We hanteren daarom 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, vandaar dat 
we in 2021 vooral de routekaart benut 
hebben. Een mooie opmaat naar 
de uitdaging voor 2022 om de visie 
en bijbehorende uitwerking door te 
ontwikkelen.

Het jaar 2021 kenmerkt zich vooral als het jaar ‘van de corona-
versoepelingen’. Om goed en tijdig te kunnen anticiperen op de 
ontwikkelingen en het openingsplan van het kabinet, hebben we 
begin 2021 een eigen SWF-routekaart ontwikkeld. Een spoorboekje 
met verschillende fasen voor 2021 en daarna. We onderkennen 4 
‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien, in iedere fase werkten we 
deze uit: fysieke faciliteiten, digitale faciliteiten, werk, cultuur 
& vaardigheden en vergoedingen. We constateerden dat onze 
routekaart inhoudelijk goed aansloot op de kabinetsplannen en 
flexibel kon meebewegen met de op- en afschalende versoepelingen.



www.sudwestfryslan.nl

1e verdieping | Mijn kennis en vaardigheden

TALENTEN

TOEKOMST

KENNIS/
VAARDIGHEDEN

Begane grond | Mijn gezondheid

MENTAALFYSIEK

Het dak | Mijn inzetbaarheid

2e verdieping | Mijn motivatie

MOTIVATIEWERKPLEZIER

WAARDEN• FAMILIE/SOCIALE 
 OMGEVING
•  OVERHEID
• SAMENLEVING

MOTIVATIEWERKPLEZIER

3e verdieping | Mijn werk

RESULTAAT EN 
VERWACHTINGEN

ENERGIEBRONNEN
WERKOMGEVING

LEIDERSCHAP

Huis van 
Inzetbaarheid



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, is het team verantwoordelijk voor 
het beheer van ons gemeentelijk archief vanuit het 
cultuurhistorisch centrum De Tiid geformaliseerd en 
is de ‘pilot’ voor een team bestuurszaken bestaande 
uit het bestuurssecretariaat en bestuursadviseurs 
omgezet naar een structurele situatie. Tot slot 
is er bij de keten ruimte geïnvesteerd in meer 
werk & leertrajecten en is er voor de verdere 
professionalisering van de organisatie extra 
bezetting gekomen bij automatisering, data en 
informatiemanagement.

Bij andere gemeenten zien we een soortgelijke 
ontwikkeling van de bezetting ten opzichte van 
2020. Het aantal medewerkers in eigen dienst per 
1.000 inwoners is bij onze organisatie hoger dan 
gemiddeld in onze klasse. Dit komt mede doordat 
we bij de buitendienst en het sociaal domein veel 
werkzaamheden zelf doen. Dit is een bewuste keuze. 
De meeste gemeenten besteden dit (deels) uit aan 
externe instellingen of gemeenschappelijke regelingen.

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.

Berenschot zal zowel het primaire proces als 
de overhead vergelijken met een specifieke 
referentiegroep gemeenten en de verschillen 
inzichtelijk maken. Waar deze verschillen 
ten opzichte van de gemeenten waarmee vergeleken 
wordt niet groot zijn, of deze afwijkingen heel 
goed kunnen worden verklaard door indicatoren of 
kenmerken van de gemeente Súdwest-Fryslân doet 
Berenschot geen aanbevelingen. Voor een aantal 
significante verschillen die nader onderzoek behoeven 
doet Berenschot wel specifieke aanbevelingen. In 
2022 zullen de vervolgstappen op overkoepelend/
strategisch niveau vorm gegeven worden binnen 
het nieuwe coalitieakkoord in de komende 
bestuursperiode.



Aantal mdw Fte
2019 932 824
2020 956 851
2021 983 874
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Súdwest-Fryslân

50.000 tot 100.000 inwoners

Alle gemeenten

Súdwest-Fryslân 50.000 tot 100.000 inwoners Alle gemeenten
2020 10,38 8,5 9,74
2021 10,9 8,9 9,9

Bezetting in personen per 1.000 inwoners incl. benchmark

Súdwest-Fryslân

50.000 tot 100.000 inwoners

Alle gemeenten

Súdwest-Fryslân 50.000 tot 100.000 inwoners Alle gemeenten
2020 9,45 7,72 8,73
2021 9,70 7,90 8,90

Bezetting in fte per 1.000 inwoners incl. benchmark
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In dit document vindt je diverse 
grafieken. Deze zijn opgesteld met 

behulp van de volgende bronnen: 
Personeelsmonitor A&O (benchmark), 

CBS en ADP Analytics



Instroom, door-
stroom en uitstroom
Als we onze cijfers over 2021 vergelijken met de landelijke benchmark (50.000 - 100.000) zien we dat:

• Onze instroom lager ligt (Súdwest-Fryslân 10,4% t.o.v. benchmark 13,0%)
• Onze doorstroom hoog is (Súdwest-Fryslân 11,6% t.o.v. benchmark 5,4%)
• Onze uitstroom lager is (Súdwest-Fryslân 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. Onder ‘doorstroom’ verstaan we: dat een medewerker van 
afdeling en/of functie veranderde. Denk aan detacheringen en horizontale en verticale mobiliteit tussen en binnen 
afdelingen. Als een functie alleen een andere naam krijgt, valt dit niet onder doorstroom. 

Mobiliteit
In 2021 zijn er tientallen loopbaangesprekken met medewerkers gevoerd, 
managers geadviseerd, processen verduidelijkt, campagnes met betrekking 
tot loopbaanontwikkeling geweest. Ook zijn er acties geweest voor het 
vergroten van de bekendheid van de gemeente SWF en het vergroten van 
het interne en externe netwerk. De week van de uitwisseling is zo’n jaarlijks 
terugkomende activiteit, maar ook de gezamenlijke campagne van Werken in 
Friesland (gemeente Leeuwarden en gemeente Súdwest-Fryslân) ‘Fryslân jouw 
ontwikkeling telt’.

Súdwest-Fryslân

50.000-100.000 inwoners

Alle gemeenten

Súdwest-Fryslân 50.000-100.000 inwoners Alle gemeenten
Instroom 10,4% 13,0% 12,9%
Doorstroom 11,6% 5,4% 7,3%
Uitstroom 7,9% 9,4% 8,8%

Instroom-, doorstroom- en uitstroompercentage 2021 incl. 
benchmark
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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. Het percentage gaat over de totale uitgaven en is dus inclusief de jaarlijks terugkerende inhuur 
van seizoenskrachten voor onze bruggen, havens en groenvoorziening. 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. Het 
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) bij Bedrijfsvoeren, Ontwikkelen, 
Concern Control heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

Súdwest-Fryslân

50.000-100.000 inwoners

Alle gemeenten

Súdwest-Fryslân 50.000-100.000 inwoners Alle gemeenten
Kort 10% 7% 8%
Middellang 12% 13% 14%
Lang 66% 58% 57%
Extra Lang 12% 22% 21%

Opbouw ziekteverzuimpercentage 2021 incl. benchmark
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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 ondanks de vele veranderingen in de 
dagelijkse praktijk nog steeds zeer bevlogen en betrokken zijn in het werk en bij de organisatie. De werkdrukbeleving 
is wel gestegen ten opzichte van vorige onderzoeken. In vergelijking met organisaties in de benchmark scoort de 
werkdrukbeleving bij Súdwest-Fryslân nog steeds gemiddeld.

Score



Leren & ontwikkelen
In 2021 is er op verschillende manieren aandacht geweest voor het thema 
duurzame inzetbaarheid en het anders samenwerken. Tijdens en vlak na 
Corona zijn er bijeenkomsten ontwikkeld die erop gericht waren weer 
met elkaar verbonden te raken. Door het vele thuiswerken kwam het 
regelmatiger voor dat medewerkers moeite hadden met samenwerken, 
elkaar vaker verkeerd begrepen en zich zelfs eenzaam voelden. In de 
bijeenkomst, die op teamniveau werd aangeboden, was aandacht voor 
kennismaking, delen van ervaringen en nieuwe afspraken maken over 
samenwerken. Daarnaast maakten we in deze periode gebruik van het 
programma “thuis bij Súdwest”. Ook hier was aandacht voor verbinding 
maar ook voor ondersteuning bij het online werken bijvoorbeeld.

In 2021 zijn we gestart met een leiderschapstraject met als doel het maken 
van meer impact.  Onder leiding van Gabriel Antonio organiseerden we 
voor de hiërarchisch en functioneel leiders o.a. twee leiderschapsdagen 
die in het teken stonden van je eigen missie en visie op leidinggeven. We 
bieden daarnaast op verschillende lagen (organisatie breed, wij en ik) 
onderdelen aan zoals intervisie en masterclasses over veranderkunde. In juli 
2023 sluiten we dit traject af.

Er is in 2021 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 vervolgens passend 
op de behoefte budget overgemaakt. 

Naast het reguliere aanbod jaarlijks op de Leerhuisagenda hebben we 
in 2021 een begin gemaakt met de leerlijn op maat op het gebied van 
communiceren.

Integriteit & veiligheid
In 2021 zijn twee nieuwe interne vertrouwenspersonen gestart nadat de voorgangers gestopt zijn. Onze 
vertrouwenspersonen zijn tien keer benaderd met een vraag door een medewerker. De meldingen gingen over 
ongewenst gedrag (2), een vermoeden  van een misstand of integriteitsschending (2), de organisatie (4) en anders 
(2). Alle vragen betroffen de relatie tussen een medewerker en leidinggevende. Bij vier vragen was één gesprek 
voldoende. Bij zes vragen ging het om 2-5 gesprekken. 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 is in overleg met het bevoegd gezag onderzocht. De 
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.

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 over duurzame inzetbaarheid en het Huis van 
Inzetbaarheid. In 2021 zijn met 608 medewerkers (62%) gesprekken gevoerd op 
grond van dit nieuwe model. Het streven is een 100% score, ervan uitgaande 
dat met alle medewerkers jaarlijks een inzetbaarheidsgesprek wordt gevoerd.

Gesprekscyclus

€ 1.180 
€ 1.063 € 1.068 € 1.022 

€ 872 € 874 

€ -

€ 200 

€ 400 

€ 600 

€ 800 

€ 1.000 

€ 1.200 

€ 1.400 

Súdwest-Fryslân 50.000 tot 100.000 inwoners Alle gemeenten

Bestede en begrote opleidingskosten per 
medewerker 2021

Begroot

Besteed



Agressiemeldingen 2021

Fysieke agressie 8

Persoonlijke bedreiging 14

Non-verbale bedreiging 2

Totaal 24

  

Meldingen tegen wie gericht  

leidinggevende  

medewerker 24

Afdoening meldingen  

Aangifte politie 7

Melding politie 3

Ordegesprek  

Waarschuwing 5

Toegangsverbod  

Geen nadere actie 9

Verwijderde personen  

Weggestuurd door de beveiliging  

Weggestuurd door de politie 4

Kerncijfers 2019 2019 2020 2020 2021 2021

aantal % aantal % aantal %

Bezetting in fte per 31-12 
(procentuele verandering 
jaar ervoor)

824 2,0%↗ 851 3,3%↗ 874 2,7%↗

Bezetting in fte per 1000 
inwoners 
(procentuele verandering 
jaar ervoor)

9,18 2,2%↗ 9,45 2,9%↗ 9,70 2,6%↗

Aantal medewerkers per 
31-12 
(procentuele verandering 
jaar ervoor)

932 0,8%↗ 956 2,6%↗ 983 2,8%↗

Aantal medewerkers per 
1000 inwoners 
(procentuele verandering 
jaar ervoor)

10,38 0,9%↗ 10,62 2,3%↗ 10,90 2,6%↗

Aantal vrouwen  
(percentage van het 
geheel)

465 50% 485 51% 511 52%

Aantal mannen 
(percentage van het 
geheel) 

467 50% 472 49% 472 48%

Aantal medewerkers tot 35 
jaar                   
(percentage van het 
geheel)

130 14% 134 14% 138 14%

Gemiddelde leeftijd 48,7  48,8  48,8  

Deeltijdfactor 0,86  0,88  0,88  

Instroom (percentage van 
het geheel)

81 8,6% 75 7,8% 102 10,4%

Doorstroom (percentage 
van het geheel)

81 8,6% 118 12,3% 114 11,6%

Uitstroom (percentage van 
het geheel)

61 6,5% 54 5,2% 78 7,9%

Ziekteverzuim  5,0%  3,9%  4,1%

Begrote opleidingskosten 
per medewerker

 € 1.168,00   €  957,00   €   1.180,00  

Bestede opleidingskosten 
per medewerker

 € 1.168,00   €  834,00   €   1.021,00  
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