
 

 

 

 

Aan het algemeen bestuur van de BAR-organisatie, 

 

Gevraagde beslissing:  

 de 1
e
 tussenrapportage 2014 BAR-organisatie vast te stellen; 

 besluiten om de 1
e
 tussenrapportage 2014 BAR-organisatie ter kennisname te brengen aan 

de raden van de deelnemende gemeenten.       

 

Onderwerp: 1
e
 tussenrapportage 2014 BAR-organisatie  

 
Inleiding 
Via deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de BAR-organisatie. 
Het eerste kwartaal van 2014 hebben we achter ons gelaten. Omdat  de begroting slechts reguliere 
bedrijfsvoeringskosten betreft hebben we nu nog geen financiële bijstellingen.  
 
Per 1-1-2014 zijn wij volop aan de slag gegaan om onze nieuwe organisatie verder op poten te zetten. 
De afgelopen maanden hebben we inspanningen verricht om de negatieve effecten voor onze 
inwoners te minimaliseren. Uiteraard hebben wij ook te maken gehad met gebruikelijke 
opstartproblemen. De ‘winkel’ is tijdens de ‘verbouwing’ gewoon open gebleven.  
 
Wat is er al gebeurd? 

 We hebben een klantencontactcentrum ingericht;  

 De essentiële Informatiesystemen (ICT) zijn op elkaar afgestemd en geconsolideerd;  

 Het bestuurlijke besluitvormingsproces is nagenoeg volledig gedigitaliseerd; 

 De nieuwe begroting 2015 voor de BAR-organisatie is voorbereid waarbij invulling is gegeven 
aan de efficiencytaakstelling. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de begroting 
2015 van de BAR-organisatie. 

 
Over de volgende onderwerpen willen wij u informeren: 
 
Tijdsverantwoording  
De cijfers van de tijdverantwoording waren op het moment van de samenstelling van deze rapportage 
nog niet in detail beschikbaar. Echter alle domeinen hebben gekeken naar de tijdsverantwoording 
(inzet personeelskosten) over het 1

e
 kwartaal 2014. Dit is van belang omdat deze kosten als 

onderdeel van de totale bedrijfsvoerings-kosten uiteindelijk opgebracht moeten worden door de  
verschillende gemeenten. Om die reden monitoren wij onze tijdsinzet; wat doen we voor de BAR-
organisatie en voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 
 
In deze rapportage hebben wij ons gefocust op het uitgangspunt dat ‘maatwerk’ met de afzonderlijke 
gemeenten apart wordt verrekend en daarmee vooral van financiële importantie is.  
In de tijdsverantwoording over het eerste kwartaal zien wij bij het domein Strategie dat er meer uren 
worden  toegerekend aan de voorbereidingen op de drie decentralisaties. Tegelijkertijd nemen wij bij 
dit domein ook waar dat er een verschuiving optreedt van ‘maatwerk per gemeente’ naar een meer 
gezamenlijke aanpak in BAR-verband. Deze constatering leidt er toe dat wij de komende kwartalen 
nauwlettend onze ureninzet zullen blijven monitoren. Bij de overige domeinen zien wij op dit moment 
geen essentiële afwijkingen in de uren. Vooralsnog geen redenen tot een financiële aanpassing. 
In de volgende tussenrapportages zullen wij u standaard rapporteren over onze ureninzet en de 
eventuele financiële gevolgen daarvan op de hoogte van uw gemeentelijke bijdrage aan de BAR-
organisatie.  
 



 

 
 
 
 
 
Overdracht materiele activa en (restant) investeringskredieten  
Materiële activa 
In verband met de oprichting van de BAR-organisatie is per 1 januari 2014 de boekwaarde voor 
materiële vaste activa, die betrekking heeft op de bedrijfsvoering, overgedragen via de besluitvorming 
in de jaarrekening 2013 van de betreffende gemeenten.  
 
In de BAR begroting 2014 is opgenomen dat in het vierde kwartaal van 2013 bepaald zou worden 
welke bedrijfsmiddelen met welk bedrag overgedragen zouden worden. Tegenover de totale 
boekwaarde van deze bedrijfsmiddelen (dus de waarde van de bedrijfsmiddelen van alle drie de 
gemeenten bij elkaar) wordt een lening verstrekt aan de BAR-organisatie voor hetzelfde bedrag. De 
aflossing zal gelijk zijn aan de (gemiddelde) afschrijvingstermijnen van de activa.  
 
Een overzicht van de boekwaarde is opgenomen in de betreffende jaarstukken 2013 van de 
gemeenten. Voor een totaaloverzicht van de over te dragen boekwaarde van alle drie de gemeenten 
bij elkaar (totaalbedrag € 7,2 miljoen) verwijzen wij naar onderstaande tabel A. 
 

 
 
Restant investeringskredieten 
Daarnaast worden de (restant) investeringskredieten overgeboekt naar de BAR-organisatie. Dit zijn 
investeringen voor de bedrijfsvoering waarvan het overzicht eveneens is opgenomen in de betreffende 
jaarstukken 2013. Deze overdracht heeft geen effect op het EMU-saldo van de gemeentes.  
Voor een totaaloverzicht van de (restant) investeringskredieten BAR (totaalbedrag ruim € 2,4 miljoen) 
verwijzen wij naar onderstaande tabel B. 
 

 
 

  

Tabel A - Totaaloverzicht over te dragen vaste activa naar de GR BAR vanuit gemeenten

Omschrijving activasoort Bedrag per gemeente Totaal bedrag

Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk gemeenten

Betreft boekwaarde per 31-12-2013 voor specificatie

zie betreffende Jaarstukken 2013 van de gemeenten

Vervoermiddelen 437.400 733.800 761.200 1.932.400

Machines en apparaten (m.n. buitendienst) 201.000 90.400 589.600 881.000

Overig materieel (m.n. ICT en facilitair) 1.921.800 970.800 1.507.200 4.399.800

Totaal 2.560.200 1.795.000 2.858.000 7.213.200

Tabel B - Totaaloverzicht (restant) investeringskredieten over naar de BAR

Omschrijving investeringen Bedrag per gemeente Totaal bedrag

Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk investeringen

Betreft restantbedragen uit de staat van te activeren gemeenten

investeringen/ zie betreffende Jaarstukken 2013 van de gemeenten

Vervoersmiddelen 15.400 0 38.800 54.200

Machines en apparaten 0 113.400 200.100 313.500

ICT-investeringen en digitalisering 533.900 494.800 953.600 1.982.300

Vervanging meubilair 105.500 0 105.500

Totaal 654.800 608.200 1.192.500 2.455.500



 

 
 
 
 
 
 
Opgebouwde rechten vakantiegeld 
Door de overgang van het personeel naar de BAR-organisatie is het wettelijk verplicht om de 
opgebouwde rechten aan vakantiegelden als ‘nog te betalen’ op de balans van de gemeenten op te 
nemen per 31-12-2013. In 2014 ontstaat voor hetzelfde bedrag een ‘vordering’ op de BAR-organisatie. 
Tegenover dit eenmalige nadeel in 2013 (dat in de individuele jaarrekeningen wordt gevormd en waar 
het dus nadelen zijn) staat nu dus een eenmalig voordeel in 2014 bij de gemeenten. Per saldo 
verloopt deze mutatie over de twee jaren (2013/2014) budgettair neutraal. Binnen de BAR-begroting 
heeft deze actie geen begrotingswijziging tot gevolg. Wel leidt dit bij de individuele gemeenten tot een 
aanpassing van de begroting die in de 1

e
 tussenrapportages 2014 als voordelen worden verwerkt. 

 
Overige budgettair neutrale verschuivingen  
De komende perioden zullen diverse budgettair neutrale verschuivingen binnen de BAR-begroting 
plaatsvinden. Te denken valt hierbij aan de onderlinge uitwisseling van personeelsformatie tussen de 
domeinen en de nadere toedeling van opleidingskosten.  
In de komende 2

e
 tussenrapportage 2014 zullen wij dit inzichtelijk maken. 

 
Prestatiegegevens dienstverlening 
Hieronder presenteren wij u de prestatiegegevens van het callcenter inzake de dienstverlening over 
het 1

e
  kwartaal 2014. 

 
Telefonie 
In het eerste kwartaal van 2014 zijn er in de 3 gemeenten geen wijzigingen geweest met betrekking 
tot de telefonische bereikbaarheid. De gemeenten hadden elk nog hun eigen telefooncentrale met 
medewerkers die daar voorheen ook werkzaam waren. 
 
Op 2 april 2014 is het BAR-callcenter van start gegaan. Dit was een enorme operatie, waarbij er een 
aantal nieuwe aspecten samenkwamen. 

- Nieuw domein: de BAR-organisatie gaat binnenkort werken binnen één gezamenlijke ICT-
omgeving. Nu wordt er nog veelal gewerkt in drie van elkaar losstaande omgevingen. Het 
callcenter is het eerste organisatieonderdeel dat is gestart met het werken in dit nieuwe 
domein. Dit ging gepaard met een aantal kinderziektes, die vrij snel verholpen konden 
worden. 

- Nieuw callcenter: er is een nieuw callcenter gerealiseerd in het gemeentehuis in Barendrecht. 
Het callcenter biedt ruimte aan 10 kcc-medewerkers. Er zijn arbo-verantwoorde, werkplekken 
ingericht, waarbij tevens maatregelen zijn getroffen om te zorgen voor voldoende 
geluidsdemping. 

- Nieuwe medewerkers: alle 42 medewerkers van de afdeling Frontoffice draaien diensten in 
het callcenter. Een aantal van de medewerkers deden voorheen al telefonische 
werkzaamheden en voor een aantal is het werken in een callcenter helemaal nieuw.  

- Nieuwe telefooncentrale: Voor de hele BAR-organisatie is op 2 april een nieuwe 
telefooncentrale in gebruik genomen. Deze centrale zorgt er voor dat medewerkers tijds- en 
plaatsonafhankelijk kunnen werken. Het grootste deel van de medewerkers beschikt alleen 
nog over een mobiel toestel. De centrale vergemakkelijkt het zoeken van en doorverbinden 
naar collega’s.  

 
Ondanks het feit dat dit een enorme operatie was, is die eerste periode zonder al te grote problemen 
verlopen. Dit is mede te danken aan de voorbereidende werkzaamheden en projecten waarmee vorig 
jaar is gestart. 
  



 

 
 
 
 
 
Uitdagingen 
Ondanks alle voorbereidingen, zijn er op het gebied van telefonie nog wel verschillende uitdagingen. 
Een aantal problemen zijn van technische aard. Deze zijn aangekaart bij de desbetreffende afdelingen 
en worden nauwlettend gemonitord. Een aantal andere problemen zijn meer van organisatorische 
aard. De basis van deze problemen wordt gevormd door de telefonische bereikbaarheid binnen de 
organisatie. 

 Bereikbaarheid in Business Connect instellen 
Om er voor te zorgen dat medewerkers hun bereikbaarheid in Business Connect goed 
instellen, zullen de secretaresses van de verschillende domeinen worden ingeschakeld. Zij 
krijgen nog een specifieke instructie hoe de bereikbaarheid moet worden ingesteld en zullen 
dit vervolgens binnen hun domein oppakken. 

 Afspraken bereikbaarheid 
In de overleggen van de verschillende afdelingen worden de afspraken met betrekking tot de 
bereikbaarheid toegelicht en bekrachtigd. 

 Overleg met vakafdelingen 
Met de vakafdelingen waar veel voor wordt gebeld wordt 1 op 1 afgestemd hoe de 
informatievoorziening in het callcenter kan worden verbeterd. 

 
Cijfers telefonie 
Verdeling gesprekken 3 gemeenten 
Over de eerste paar weken dat het callcenter is gestart kunnen een aantal conclusies worden 
getrokken. De verdeling van de gesprekken over de 3 gemeenten is redelijk stabiel. Er komen voor de 
gemeente Ridderkerk de meeste gesprekken binnen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het 
feit dat Ridderkerk ook de gesprekken voor de Sociale Dienst van Albrandswaard binnenkrijgt. 
Daarnaast hangt het aantal telefoongesprekken ook samen met de insteek van de websites. De 
websites van Barendrecht en Albrandswaard hebben een zogenaamde ‘toptaken’ insteek. Dat wil 
zeggen dat deze zijn ingericht om vooral goed te ondersteunen bij taken die veel voorkomen, zoals de 
aanvraag van een paspoort en het doen van een melding. Daarnaast valt op dat de ‘Terugval’ 
(rechtstreekse gesprekken die niet worden opgenomen) een belangrijke hoeveelheid van de 
gesprekken vertegenwoordigt. Dit aantal was de eerste weken heel hoog en is sindsdien wat 
afgenomen. Maar ondanks dat blijft het iets om aandacht voor te vragen, want rechtstreekse 
gesprekken, moeten gewoon worden opgenomen en niet terugvallen naar het callcenter. 
 

Totaal Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Terugval 

 Aantal Per 
dag 

% van 
totaal 

Aantal Per 
dag 

% van 
totaal 

Aantal Per 
dag 

% van 
totaal 

Aantal Per 
dag 

% van 
totaal 

16879 4330 241 26 % 2185 121 13 % 5698 317 34 % 4666 259 28 % 

 

  



 

 

 

 

 

 

Telefonisch spreekuur 

Doordat er in de ochtenden wordt gewerkt met een telefonisch spreekuur voor het Sociale domein 

komen er in de ochtenden beduidend meer telefoongesprekken binnen dan in de middag. Het 

spreekuur duurt elke ochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

 

 KCC totaal  
(incl. telefonisch 

spreekuur) 

Terugval 
(incl. telefonisch 

spreekuur) 

Totaal 
(incl. telefonisch 

spreekuur) 

 Aantal Per uur Aantal Per uur Aantal Per uur 

Ochtend 8.30 – 
12.00 uur (3 ½ uur) 

7445 111 1586 23 9031 134 

Middag 12.00 – 
17.00 uur (5 uur) 

4768 50 3080 32 7848 82 

 12213  4666  16879   

 

Wachttijden 

De wachttijden bij het callcenter zijn nog niet op het gewenste niveau. Gezien de uitdagingen die de 

start van het BAR KCC voor drie gemeenten met zich mee brengt, is het huidige niveau in lijn met de 

verwachtingen. Streven is om de wachttijden het komende kwartaal sterk omlaag te brengen. Voor de 

gemeente Barendrecht zijn de wachttijden nu tijdelijk hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig 

jaar. Voor de gemeente Albrandswaard en Ridderkerk zijn met betrekking tot telefonie geen 

historische gegevens bekend. In de ochtend komen er in het callcenter gemiddeld meer gesprekken 

binnen en is de gemiddelde wachttijd hoger dan in de middag. Dat is vooral te verklaren door het grote 

aantal bellers dat in de ochtend belt voor het telefonisch spreekuur binnen het Sociale domein. De 

gemiddelde wachttijd in de ochtend (half 9 tot 12 uur) bedraagt 2 minuten en 58 seconden, het 

gemiddeld aantal gesprekken in de ochtend bedraagt 302. In de middag bedraagt de gemiddelde 

wachttijd 1 minuut en 22 seconden, het gemiddeld aantal gesprekken bedraagt dan 244. 

 

Om de wachttijden omlaag te brengen, worden de volgende stappen genomen. 

- Klantvraaganalyse 

o Informatievoorziening intern verbeteren 

o Informatievoorziening op websites verbeteren 

- Opleiden medewerkers 

o Instructie processen callcenter 

o Instructie m.b.t. WMO, WWB etc. 

o Basisopleiding Burgerzaken; zodat er steeds meer vragen in het BAR KCC kunnen 

worden afgehandeld. 

- Bewustwording organisatie; het is belangrijk bewustwording te creëren bij de rest van de 

organisatie met betrekking tot bereikbaarheid en collegialiteit. Is de rest van de organisatie 

goed bereikbaar, dan kunnen de gesprekken op snelle en gemakkelijke wijze worden 

doorgezet en loopt de wachttijd dus niet onnodig op. Wat betreft collegialiteit zou het prettig 

zijn als collega’s ook gesprekken die niet direct voor hen zijn, maar bijvoorbeeld wel voor hun 

collega, toch aannemen.  Uitgebreide discussies zijn op zo’n moment niet handig. De wachtrij 

en tijd loopt onnodig op en deze beller en volgende bellers moeten daardoor langer wachten. 

Het beste is het gesprek over te nemen en naderhand terug te koppelen wat in het vervolg de 

‘juiste’ werkwijze is. 

  



 

 

 

 

 

 

Daarnaast wordt ook de informatievoorziening over de wachtrij aangepast. Momenteel krijgt een beller 

te horen hoe veel wachtenden er zijn. Dit zegt echter niet zo veel, als een beller niet weet hoe veel 

agents er beschikbaar zijn. Dit kan er toe leiden dan een beller ophangt omdat er bijvoorbeeld 12 

wachtenden zijn. Als er echter 10 agents aanwezig zijn, is de beller, dan alsnog vrij snel aan de beurt. 

Daarom is er nu voor gekozen om een in plaats van het aantal wachtenden de verwachte wachttijd te 

communiceren. Dit wordt op korte termijn ingevoerd. 

 

Balie 

Burgers uit de 3 gemeenten worden in hun eigen gemeentehuis bediend. De bezetting van de 

Frontoffice vormde voor de eerste drie maanden van dit jaar een grote uitdaging. Er waren veel 

(langdurig) zieken, er werden door de medewerkers verschillende opleidingen gevolgd en er is bij de 

Frontoffice per definitie een krappe bezetting. De verwachting is dat de bezetting in het tweede 

kwartaal van 2014 beter zal zijn en dat dit een positief effect zal hebben op de wachttijden. Ondanks 

bovenstaande laten de cijfers voor 2014 geen grote verschillen zien ten opzichte van 2013. 

 

 Barendrecht 

 Op afspraak Niet op afspraak 

 Gem. aantal 
bezoekers 

< 5 minuten 
geholpen 

Gem. aantal 
bezoekers 

< 10 minuten 
geholpen 

2014 2496 94,1 % 6381 83 % 

2013 2255 95 % 6554 85 % 

  

 Albrandswaard 

 Op afspraak Niet op afspraak 

 Gem. aantal 
bezoekers 

< 5 minuten 
geholpen 

Gem. aantal 
bezoekers 

< 10 minuten 
geholpen 

2014 n.v.t. n.v.t. 2165 65 % 

2013   2365 69 % 

  

 Ridderkerk 

 Op afspraak Niet op afspraak 

 Gem. aantal 
bezoekers 

< 5 minuten 
geholpen 

Gem. aantal 
bezoekers 
per maand 

< 10 minuten 
geholpen 

2014 2823 61 % 4791 52 % 

2013 2112 62 % 5985 62 % 
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