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Vanuit de Informatienota Externe inhuur, besproken in de commissie bestuur vergadering van 20 juni 
2013, is gevraagd om een toelichting te geven over de inhuur langer dan 6 maanden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&W: 
1. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de concept collegebrief aan de Raad 

2. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

3. Het college informeert de commissie bestuur over dit onderwerp. 



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem   www.haarlem.nl 

Toelichting externe inhuur langer dan 6 maanden 
 
Geachte leden van de commissie bestuur, 
 
 
Vanuit de Informatienota Externe inhuur, besproken in de commissie bestuur van 
20 juni 2013, is gevraagd om een toelichting te geven over de inhuur langer dan 6 
maanden. 
 
In de conclusie van de nota is uiteengezet wat het gemeentelijk beleid is omtrent 
externe inhuur en hoe deze verder verminderd gaat worden. Ten opzichte van 2012 
moet een forse afname te zien zijn en mag het plafond van € 12,4 miljoen in 2013 
voor externe inhuur niet worden overschreden. 
 
In 2013 vindt een aanzienlijke afname van de externe inhuur daadwerkelijk plaats. 
In aantallen is dit inzichtelijk gemaakt in de tabel op pagina 2. 
 
De genomen beheersmaatregelen zorgen er ook voor dat, volgens de 
eindejaarverwachting, het inhuurplafond van € 12,4 miljoen zeker niet overschreden 
gaat worden.  
Er is grip op externe inhuur kwantitatief, maar juist belangrijk, ook steeds meer 
kwalitatief. De interne medewerkers worden opgeleid door de externen en de kennis 
wordt overgedragen. Dit is een geleidelijk proces, om de kwaliteit te borgen en de 
mogelijkheid te kunnen bieden aan medewerkers om een nieuwe taak of zelfs 
functie eigen te maken.   
 
Voor wat betreft de norm dat externe inhuur niet langer dan 6 maanden mag duren 
kan het volgende worden gesteld. De norm van 6 maanden is ingesteld na het 213a 
onderzoek, op een moment dat er nog weinig inzicht was of het een reële norm is. 
Wanneer extern wordt ingehuurd ter overbrugging van het onverwacht uitvallen van 
een medewerker of ter afwachting van werving is 6 maanden een reële norm.  
 
In praktijk blijkt echter dat externe inhuur in de meeste gevallen langer dan 6 
maanden duurt. Dit heeft de volgende oorzaken: 

Gemeente Haarlem 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem   
 
 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp 

 

8 oktober 2013 
2013/392651 
Jeroen van Duijnhoven 
023 - 511 4488 
 jvduijnhoven@haarlem.nl 

 



 

2 

 

 Projecten en veranderopdrachten waar externen expertise inbrengen die niet 
structureel nodig is (bijv. Haarlem Presteert Beter, of een ICT project).   

 Externen die een bewezen prestatie hebben neergezet en gevraagd worden 
voor een nieuwe opdracht. Hiermee wordt het opnieuw inwerken van de 
externe kracht voorkomen.  

 Als een functie vanwege taakstelling op termijn verdwijnt of toekomstige 
invulling of financiering van de functie onzeker is: in dit soort gevallen is 
vaste invulling niet gewenst in verband met het risico van boventalligheid 
en / of kosten voor WW. 

 
In deze gevallen wordt dus nogal eens besloten tot een termijn van langer dan 6 
maanden of tot verlenging met een nieuwe periode. In principe geldt bij aanvang 
wel altijd de norm van 6 maanden en moet bij het verstrijken van de periode een 
verlengingsverzoek worden gedaan, getoetst en geaccordeerd.  
Akkoord wordt alleen gegeven als het echt niet anders kan. Hoe langer de periode 
duurt hoe nadrukkelijker in overweging wordt genomen om de capaciteit en kennis 
intern onder te brengen.  
 
Dit lukt steeds beter en daardoor loopt het aantal langdurige inhuur sterk terug. 
Onderstaand de ontwikkeling van de inhuur in aantallen personen in 2013 : 
 
Peildatum 0 – 6 mnd 6 – 12 mnd 1 – 2 jr >2 jr totaal 
1-1-2013 9 18 31 48 106 
29-8- 2013 9 6 16 26 57 
 
Het proces van het overdragen van externe inhuur naar interne invulling is nog 
volop bezig. Aanvragen voor verlenging zullen worden beoordeeld aan de hand van 
bovengenoemde criteria. De verwachting is dat het aantal afneemt. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J. Scholten mr. B.B. Schneiders 
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