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Uitbreiden functieformatie + bijgevoegd formatieoverzicht 
 
In het najaar van 2019 heeft de Ondernemingsraad in het kader van de werkdruk binnen de BSGR 
gevraagd om herijking van de functieformatie. Door het uitbreken van de coronacisis heeft de 
herijking van de functieformatie enige vertraging opgelopen. Deze was eind vorig jaar gereed. 
 
Conclusie 
Uit het onderzoek komt naar voren (zie bijlage) dat de structurele formatie moeten worden 
opgehoogd naar 117,95 fte. De toename van FTE vindt met name plaats op de afdeling WOZ en 
wordt veroorzaakt door areaal-uitbreiding, een enorme toename in de (No Cure-No Pay) bezwaren 
en stringentere eisen vanuit de Waarderingskamer. Deze benodigde toename werd overigens de 
afgelopen jaren al grotendeels door inhuur ingevuld.  
 

De aangepaste functieformatie kan daarmee budgettair neutraal binnen de bestaande 

personeelsbudgetten (incl. het extra budget voor de afdeling WOZ als gevolg van areaal-

uitbreidingen) worden vormgegeven door inhuur om te zetten in structurele formatieplaatsen en de 

grote flexibele schil af te bouwen. De vervanging van inhuur door vaste formatie kent een doorlooptijd 

van 2 jaar. 

De ondernemingsraad heeft op 25 januari 2021 positief advies uitgebracht en als volgt gereageerd:  

“De ondernemingsraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de functieformatie 2021. Er is 

met blijdschap gereageerd op het voornemen het aantal WOZ-medewerkers met een (vaste) 

aanstelling fors uit te breiden. De OR ziet het inkrimpen van de flexibele schil als een positieve 

ontwikkeling die voor meer continuïteit zorgt. Voorts spreekt de OR de hoop uit, dat de werving en 

selectie van de nieuwe medewerkers, voortvarend aangepakt wordt om de druk op met name het 

WOZ-proces te verminderen. Afsluitend ziet de ondernemingsraad geen aanleiding om anders dan 

positief te adviseren over de voorgenomen functieformatie 2021.” 

 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 in te stemmen met het voorstel om de structurele functieformatie uit te breiden naar 117,95 
fte waarbij gelijktijdig de inhuur wordt afgebouwd.  
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