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1. In te stemmen met het uitbesteden van de werving van de 3 in de rapportage genoemde vacatures. 
2. De kosten van de uitbesteding van de werving tot een maximum van €65.000,- financieel dekken uit de 

post onvoorzien. 

3. De wijziging op te nemen in de eerstvolgende begrotingsactualisering (juni 2021) 

4. Vooruitlopend op goedkeuring van de Raad te starten met de werving. 

Beslissingsdatum: ~fi~€~C lai r 

Openbaar: Nee -vertrouwelijke bedrijfs- of 
fabricagegegevens van organisaties of 
ondernemingen 

RIS: Ja Fk: FIN/HB, OMG/G K, OW/AV, P&O/MV, fin/OL, fin/AS 

Auteur J.A. Steltman Port. Houder 
Verbeek 

Commissiebehandeling Raadsbehandeling 

Datum 1 maart 2021 

Afdeling Stafteam P&O Behandelaar 

JAS 

Geheime l~ijlac~en aanwezig: Nee Vert: 

Akkoord 

team(project)leider: 

Akkoord 

afdelingshoofd 

Mede geadviseerd door: 

Paraaf af F N 
-3,ï 

r'" 

K1€€t ~S;c~€~ I€k ~Sïe€~ ask hi~~~ 

Zie voor nota: vervolgvel 1-3-2021/Collegerapport uitbesteding werving fin 



-~ 

Gen~eent~~á Huizen 

Toelichting 

Aanleiding 

Binnen het fysiek domein, de afdelingen Omgeving en Openbare werken, lopen we er in toenemende 

mate tegen aan dat functies zeer moeilijk te werven zijn. Het betreft dan functies waarvoor een 

bouwkundige of civieltechnische vooropleiding vereist is. Zo is in 2020 vergeefs geworven op een 

vacature van `Vergunningverlener WABO' en een 'Beleidsadviseur riolering en klimaatadaptatie'. 

Gevolg hiervan was dater in eerste instantie moest worden ingehuurd om de continuïteit van 

werkzaamheden te waarborgen. Intussen is afgewogen wat de beste strategie is om wel aan eigen 

personeel op de genoemde werkterreinen te komen. Actueel is dat nu een drietal vacatures extern 

geworven moeten gaan worden: `Vergunningverlener WABO', `Toezichthouder WABO' en 

`Assetmanager Infra'. 

Kaders 

Beleid werving en selectie 

Argumentatie 

Bij de recente afweging hoe de 3 vacatures op het terrein van bouwkunde (WABO) en civiele techniek 
te werven is de conclusie getrokken dat opnieuw zelf werven een beperkte kans op succes geeft. Dit 
zijn zeer moeilijk te werven functies, aangezien dit vakgebieden zijn waar een grote schaarste van is 
op de arbeidsmarkt. Bij de vergeefse werving in 2020 van de vacatures Vergunningverlener WABO en 
Beleidsadviseur riolering en klimaatadaptatie, zijn deze vacatures breed uitgezet (op grond van een 
media-advies) en er zijn social mediacampagnes op ingezet. En desondanks waren er enerzijds erg 
weinig sollicitanten op afgekomen en ook nog eens een keer sollicitanten met niet-relevante opleiding 
en -ervaring. Als eigen werving weer niet succesvol zou zijn, zijn we weer een paar maanden verder 
en staan we dan weer met lege handen. En intussen wordt ervoor veel geld ingehuurd om de 
continuïteit van het werk te kunnen garanderen. Dat zou dan ook weer moeten worden verlengd. 

Daarom is afgesproken om te onderzoeken en offertes te vragen voor een extern belegde werving via 
een gespecialiseerd bureau (de selectie doen we dan zelf . Voor de volledigheid: een constructie van 
detachering `detavasY, waarbij we eerst voor ca. een jaar een kandidaat via detachering inhuren om 
daarna kosteloos te kunnen overnemen van het bureau is nog duurder. Bovendien kan de kandidaat 
in de loop van dat ruim een jaar inhuur tussentijds afhaken en dan moetje ook maar weer afwachten 
wie er voor in de plaats komt. Om die redenen gaat de voorkeur uit naar uitbestede werving. 

Er zijn 3 bureaus geselecteerd die actief zijn op het terrein van recruitment /detachering van 
civieltechnisch en bouwkundig personeel, ook voor de overheid en gemeenten: `Kracht', Matchd' en 
`Matchpartner'. Aan alle drie is een offerte gevraagd. 

Alternatieven

We gaan de werving toch niet uitbesteden maar gaan weer zelf werven en nemen het risico van niet 
kunnen vervullen. Daarbij kunnen we wat meer geluk hebben, wat we in het verleden vaak wel 
hebben gehad, maar afgelopen jaar dus niet meer. De arbeidsmarkt op de werkterreinen van de 
vacatures is afgelopen jaar nog krapper geworden en de verwachting dat die krapte nog verder 
toeneemt. Gezien de negatieve ervaring in 2020 met het werven van deze functies wordt dit 
ontraden. 

Financiën

Zonder nu al een keuze te kunnen maken uit de drie bureau's kan al wel gezegd worden dat de 
kosten voor uitbesteding van de werving van de 3 vacatures ca. €55.000 á €60.000 bedragen als we 
kunnen werven zonder arbeidsmarkttoelage. Inclusief een dergelijke toelage kunnen de kosten 
oplopen tot ca. €65.000,-. Hiervoor is geen dekking binnen de reguliere begrotingsposten. De 
begrotingspost `Selectiekosten', is beperkten staat onder druk en is op dergelijke incidentele eerra 
kosten niet berekend. 
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Geadviseerd wordt de kosten tot een maximum van €65.000,- te dekken uit de post onvoorzien van 
2021. Onvoorzien kan worden aangewend als er wordt voldaan aan de 3 o's te weten onvoorzien, 
onvermijdbaar en onuitstelbaar. Op basis van de argumentatie kan worden vastgesteld dat aan deze 
voorwaarden wordt voldaan. Langer doorgaan met externe inhuur zal leiden tot hogere lasten. 

Voorgesteld wordt de wijziging op te nemen in de eerstvolgende actualisering en vooruitlopend op de 
begrotingswijziging te starten met externe werving. 

Uitvoering en evaluatie 

Indien wordt ingestemd met de adviezen zal samen met de betreffende teamleiders een keuze uit de 
drie bureau's worden gemaakt en een opdracht worden verstrekt op basis van no cure no pay.. 
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