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Geachte mevrouw Lenstra, 
 
Wij hebben drie adviesaanvragen ontvangen over structuurwijzigingen en 
hebben deze in samenhang met elkaar bekeken. Wij hebben met u 
gesproken over de kwaliteit van de aangeleverde stukken. We hebben 
afgesproken dat wij nog vervolgafspraken maken over de tekortkomingen 
die wij zien.  
 
U vraagt advies over het wijzigen van de structuur van de afdeling B&C. U 
wilt de afdeling onderverdelen in twee teams Communicatie en 
Bestuursadvies & Directieondersteuning.  
 
In onze brief van 9 mei hebben wij aangegeven pas te kunnen adviseren 
over structuurwijzigingen als er 3 zaken afgerond zijn: 
 
1) een afwegingskader 
2) uitkomsten 13a onderzoek naar de overhead 
3) uitkomsten onderzoek Rijnconsult naar taken en rollen. 
 
De laatste 2 zijn nog niet afgerond. We hebben geadviseerd om te wachten 
tot deze uitkomsten bekend zijn en nu geen onomkeerbare besluiten te 
nemen. U heeft de noodzaak om maatregelen te nemen uitgelegd. Wij 
denken graag met u mee bij het vinden van een oplossing voor de hoge 
werkdruk, voldoende aandacht voor medewerkers, rolduidelijkheid en het 
reduceren van de span of control bij de afdelingsmanager. 
 
Wij adviseren onder voorwaarden alleen positief over de voorgestelde 
wijziging van de afdeling en het principe van het instellen van de functie van 
teammanager. Zoals met U en Laura Wytema besproken gaat deze 
adviesaanvraag niet over taakinvulling, functie-indeling, functieprofiel, 
werving en selectieproces en evaluatie. Daarover geven wij nu geen advies. 
Wij willen op korte termijn met u in gesprek om daarover procesafspraken te 
maken. Te meer omdat Rijnconsult adviseerde om ook interne kandidaten 
te toetsen aan het nieuwe profiel.  

Aan mevrouw C. Lenstra, algemeen directeur 
Gemeente Haarlem 
Stadhuis 
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Wij sluiten ons aan bij de bevindingen van bureau Rijnconsult dat het 
toevoegen van teammanagers alleen, niet de oplossing is voor de 
geschetste problematiek. Naast een cultuurverandering is duidelijkheid over 
rollen/taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk. Rolvastheid en 
duidelijke coördinatiemechanismen zijn belangrijk. Op dit moment is sprake 
van een formele (lijn-) en informele (netwerk-) structuur. De verdere 
uitwerking van de organisatieontwikkeling moet hierover duidelijkheid 
geven.  
 
Wij willen de komende tijd  samen met u, leidinggevenden en  medewerkers 
uitwerken hoe we kunnen komen tot een logische samenhang van de 
organisatie en duidelijkheid over rollen en taken en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden. Als dit tot nieuwe principes leidt, dan kan dit 
consequenties hebben voor de huidige situatie. Dit moet van begin af aan 
duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Als dit personele gevolgen heeft is het 
convenant duurzame inzetbaarheid van toepassing evenals het dan 
geldende sociaal statuut.  
 
Wij hebben vragen over de voorgestelde zwaarte van de verschillende 
teammanagers die leidt tot een andere indeling in het HR21 functieboek. Wij 
hebben met u afgesproken dat we na het zomerreces een overleg hebben  
over HR21.   
 
Wij vragen aandacht voor de uitvoeringskracht van de organisatie, juist ook 
op de werkvloer. De uitbreiding van de formatie met teammanagers bij deze 
afdeling mag niet ten koste gaan van benodigde capaciteit elders. Wij willen 
inzicht in hoe dit wordt opgelost. 
 
Onze voorwaarden op een rijtje: 
 
1. Vervolgafspraak over te volgen stappen bij het proces voor invulling van 

de functie van teammanager 
2. Actieve betrokkenheid medewerkers en OR bij het onderzoek van 

Rijnconsult 
3. Duidelijkheid voor alle betrokkenen dat taken en rollen kunnen 

veranderen tijdens en na het onderzoek van Rijnconsult 
4. Na zomerreces overleg over HR21 
5. Inzicht in de financiering van deze functie-uitbreiding.  
 
De OR verneemt graag schriftelijk uw definitieve besluit (conform artikel 25 
lid 5 van de WOR) waarin u aangeeft of en in hoeverre u het OR-advies 
overneemt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de ondernemingsraad, 
 
 
 
Janine van Bekkum-Boeser 


