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 “We hadden al langer goede contacten met het SB|G. Toen het werk 
voor mij alleen te veel werd, heb ik dan ook daar om ondersteuning 
gevraagd. Hans zit al veel langer in het vak dan ik zelf. Hij neemt enorm 
veel kennis en ervaring mee, waar ik dan weer van kan leren. Het is fijn 
iemand in de buurt te hebben om mee te sparren. Ik kan met al mijn 
vragen altijd bij hem of een van zijn collega,s terecht voor advies. Het 
SB|G is een club waar ik graag mee samenwerk.” 

Sybren Abma, toezichthouder en handhaver milieu voor de BEL-combinatie

”De kracht van deze manier van samenwerken zit hem vooral in de korte 
lijn. We kunnen zo rechtstreeks overleggen over zorgvragen met degene 
van het SB|G die ook de indicatiestelling doet. Bij complexere zorgvragen 
zit Aziza ook wel eens zelf bij de gesprekken die wij met onze clienten 
voeren. Naast het feit dat het gewoon een heel plezierige collega is, 
levert haar aanwezigheid hier enorme tijdwinst op. Alleen daarom al vind 
ik deze vorm van detachering een aanrader voor andere gemeenten.”

Ria Liemburg, consulent wonen zorg en welzijn Larixlaan2

Soms vindt de ondersteuning door onze medewerkers letterlijk op de werkvloer plaats. 

Zij zitten dan (deels) gedetacheerd bij een bij het SB|G aangesloten gemeente. Zo doet 

Hans Meulenbelt bij de BEL-combinatie (de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) de 

milieucontroles voor Eemnes en ondersteunt Aziza Aboujid de consulenten van het 

Wmo-loket bij Larikslaan2 in Leusden. 
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Digitale lopende band gezocht

Toekomstdromen

Aan zo’n digitale lopende band kan iedereen 

tegelijkertijd hetzelfde dossier inzien. 

Deelprocessen kunnen gelijk oplopen en 

processen zijn voor iedereen beter te volgen. 

Natuurlijk is dat niet alleen bij de interne 

processen het geval. Ook onze medewerkers 

op locatie hebben toegang tot het nieuwe 

systeem. Alle informatie dus gelijk voorhanden. 

Ook medewerkers van gemeenten waar wij 

voor werken, krijgen op termijn toegang tot 

(een deel) van de informatie. Dat komt de 

samenwerking tussen de partners ten goede 

en verhoogt de efficiency.

Wat ons betreft blijft het hier niet bij. Wij 

dromen ervan dat straks niet alleen de 

behandelende ambtenaren maar ook de 

belanghebbenden zelf toegang tot de 

informatie hebben. Een interactieve website 

waarbij klanten digitaal hun aanvragen kunnen 

doen en tegelijkertijd de voortgang van hun 

eigen aanvraag kunnen volgen. Wat ons betreft 

kan de toekomst niet snel genoeg gaan.

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste 

informatie op het juiste moment op de 

juiste plek hebt? Een uitdaging voor iedere 

organisatie. In de vorige Dis hadden we 

het over het project Leanmanagement: het 

herinrichten van de organisatie zodat we 

ons werk nog slimmer en efficiënter 

kunnen doen. Ketendenken werd daarbij 

genoemd als kernbegrip. In die keten 

vormen de ondersteunende processen, 

zoals digitale informatievoorziening (DIV), 

een belangrijke schakel.

Het beheren van informatie, de belangrijkste 

taak van de archiefmedewerkers, gebeurt op 

dit moment nog goeddeels op de ouderwetse 

manier. Een grote papierstroom trekt dagelijks 

door de organisatie. Met herkenbare risico’s 

van dien: een dossier dat bij een collega op het 

bureau ligt, of de aanvraag waar een cliënt 

over belt die net ergens in een poststroom zit. 

Het is precies om dit soort vertraging op te 

lossen dat wij bezig zijn met de ontwikkeling 

van een systeem dat de vernieuwde 

werkprocessen optimaal kan ondersteunen, 

een lopende band dus eigenlijk.

Vreemde gerechten

Bij afwezigheid van een deurbel stapte ik over 

de drempel en riep luid “Volluk!”. Tussen de 

machines door zag ik de achterdeur open gaan. 

“Ga maar naar binnen,” hoorde ik de man 

zeggen en weg was hij weer. Het krassende 

geluid van harde nagels op de betonvloer 

kwam langzaam dichterbij. Ik weet niet wie er 

meer schrok, ik zelf of de grote, zwarte 

rottweiler die achter de draaibank vandaan 

kwam. Zijn houding was direct dreigend. Een 

woeste blik en de tanden bloot. Een zacht 

gegrom ontsteeg zijn gespierde keel. Als aan de 

grond genageld bleef ik staan en keek de hond 

strak in zijn ogen. Ik wist het meteen, van de 

drie meter achter mij tot aan de deur waren er 

zeker twee teveel. Zachtjes pratend, probeerde 

Met de staart tussen de benen

ik het beest te overtuigen dat ik geen inbreker 

was. Zijn gegrom werd harder, net als het 

bonzen van mijn hart. Na wat geruststellende 

woorden van mij en iets minder geruststellend 

gegrom van hem ontlokte ik een hard geblaf. 

Ze zeggen wel dat blaffende honden niet bijten 

maar erg overtuigd was ik niet. Met een 

nieuwsgierige blik kwam er een dame van de 

trap. “Wat doet u hier en hoe bent u 

binnengekomen?” Na mijn uitleg kalmeerde zij 

de hond. Ze vertelde dat ik precies op de goede 

manier had gereageerd. Met het zwarte 

bakbeest niet ver bij mij vandaan waren we snel 

klaar. Eigenlijk wilde ik alleen nog maar een 

veilige aftocht. De controle waarvoor ik langs 

kwam, verliep gelukkig zonder problemen.

Met zoveel medewerkers die regelmatig ‘in het veld’ lopen, kunt u zich voorstellen dat 

wij nogal eens met vreemde situaties worden geconfronteerd. In de deze rubriek laat 

Paul Verkerk, medewerker geluid van de afdeling Leefomgeving, u hiervan meegenieten.

Beproefd recept

Hé joh, mag het wat zachter?!

knoppen zitten. Als we er in redelijkheid niet 

uitkomen, neem ik contact op met de 

evenementencoördinator. Die vraagt op zijn 

beurt aan de politie om op te treden.” 

Collegiale sfeer

“Ik kijk niet alleen sec naar getallen en 

decibellen. Natuurlijk houd ik ook rekening met 

de consequenties en de menselijke kant. Juist 

omdat er zoveel kanten aan zitten, praat je 

ruim van te voren uitgebreid met alle partijen. 

Tijdens de evenementen zelf krijg ik eigenlijk 

zelden vervelende reacties. Mensen vinden het 

vaak juist interessant als je met zo’n meter 

tussen het publiek staat. Er bestaan 

tegenwoordig ook applicaties voor de 

smartphone waarmee je geluid kunt meten. 

Soms komt er iemand met zo’n ding naast me 

staan om te controleren of ik het wel goed doe. 

Daar moet ik dan wel om lachen. Gelukkig is de 

sfeer tussen organisatie en handhavers bijna 

altijd goed en collegiaal. Een tijdje terug kwam 

ik ’s avonds laat thuis na een meting op een 

festival. Daar verliep alles volgens de regels. 

Maar toen ik bij mij de straat in fietste, kon ik 

heel goed het lawaai uit de binnenstad horen. 

Ik bel dan even met de vraag “hé joh, mag het 

effe wat zachter?!” En dat gebeurt dan ook, 

zonder problemen.”

Ongeacht het seizoen, weer of geen weer en bij nacht en ontij zijn de geluidhandhavers 

van de afdeling Leefomgeving op pad. Op 20 augustus van dit jaar hadden ze mazzel. 

‘Dias Latinos’, een van de populaire zomerfestivals in Amersfoort, zette op een zwoele 

zaterdagavond de binnenstad op z’n kop. Duizenden mensen bevolkten de pleinen, 

genietend van het weer en de muziek. Wat doen daar dan de handhavers van het 

Servicebureau|Gemeenten? 

Richard Lekkerkerker, senior medewerker 

vergunningverlening en handhaver geluid: “Bij 

evenementen worden wij vooral ingeschakeld 

voor de geluidscontroles. Geluidsoverlast is een 

van de grootse ergernissen voor mensen die in 

en om de binnenstad wonen. De gemeente 

moet daar natuurlijk rekening mee houden en 

legt afspraken met de organisatie, onder 

andere over geluidsvolume, vast in een 

evenementenvergunning. Vervolgens moet er 

natuurlijk wel worden gecontroleerd of 

iedereen zich aan die afspraken houdt. Je 

noemt het wel ‘geluidshandhaving’, maar wat 

ik doe op zo’n avond is eigenlijk alleen maar 

‘toetsen’; hoeveel geluid wordt er precies 

geproduceerd? De feitelijke handhaving doet 

de politie. Stel je voor dat je op basis van 

geluidsoverschrijding een festival moet 

sommeren te stoppen. Reken maar dat dat niet 

een plezierige reactie oplevert. Ik heb natuurlijk 

niet de bevoegdheden die de politie wel heeft. 

Ik werk wel nauw met ze samen. Of eigenlijk 

meer nog met de gemeentelijke 

evenementencoördinator. Die staat in directe 

verbinding met de politie.

Natuurlijk laat je het niet aankomen op een 

afgelasting. Als er sprake is van echte overlast, 

ga je eerst met de organisatie zelf praten, of 

liefst nog met de mensen die achter de 
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van werkprocessenMeerwaarde van samenwerking

Richard Lekkerkerker aan het werk
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Aan tafel met...

Voorwoord

RUD biedt mogelijkheden 
en kansen
De afdeling Leefomgeving adviseert, ondersteunt en voert in regioverband overheids-

taken uit op het gebied van milieu, veiligheid, bouw en (openbare)ruimte. Voorlopig 

doen de medewerkers dat nog als onderdeel van het Servicebureau|Gemeenten. Maar dat 

gaat veranderen. De minister wil de handhavende taken en vergunningverlening van alle 

gemeenten en milieudiensten onderbrengen in dertig Regionale Uitvoeringsdiensten, 

RUD’s. Met de regio aan hun voeten, op het dak van het servicebureau, praten Bram 

Wondergem, wethouder Milieu van de gemeente Eemnes en Dinant Ligtenberg, hoofd 

van de afdeling Leefomgeving van het SB|G, aan onze Dis over mogelijkheden en kansen 

maar ook de onzekerheden die een RUD met zich meebrengt. 

De kracht van de nabijheid

Bram: “Laat ik om te beginnen stellen dat ik 

uitermate tevreden ben over de kwaliteit van 

de dienstverlening van het SB|G. Ook de 

inspectie van VROM stelt dat keer op keer vast. 

De medewerkers van het SB|G zijn vakmensen 

met een enorme expertise. De lijnen zijn erg 

kort en daardoor kan er ook snel worden 

gereageerd als dat nodig is.”

Dinant: “En daar zit nou precies mijn zorg. 

Het is nog steeds niet echt duidelijk hoe die 

RUD er concreet uit komt te zien. Juist in de 

dichtbijheid zit onze kracht. Alleen zo kunnen 

we snel en adequaat handelen. Dat doen we 

op basis van het vertrouwen dat door de jaren 

heen is gegroeid.” 

Bram: “Precies. Vertrouwen is ook voor mij de 

kern van onze samenwerking. Dat wordt in de 

toekomst niet anders. Het beleid wordt nu nog 

in eigen huis (de gemeente, red.) gemaakt en 

de uitvoering gebeurt hier bij jullie. Mijn 

ervaring is dat er goed wordt gereageerd op 

signalen van burgers, bijvoorbeeld als er sprake 

is van overlast of een gevaarlijke situatie. 

Dinant: “Juist daarom is het zo belangrijk dat 

je niet te ver van die burgers af komt te staan. 

Dat schept vertrouwen en zorgt voor een 

‘veilig gevoel’.”

Duidelijke afspraken

Bram: “Ik zie voldoende mogelijkheden en 

kansen voor zo’n RUD, maar dan moeten de 

voorwaarden en de onderlinge afspraken wel 

duidelijk zijn. Nu worden jaarlijks de prestatie-

afspraken tussen de gemeente en het SB|G 

vastgelegd in zogenoemde dienstverlenings-

overeenkomsten, DVO’s. De voortgang van het 

proces houden we in de gaten met de 

kwartaalrapportages. Zolang je onder deze 

voorwaarden blijft werken, als gemeente hun 

eigen individuele DVO’s kunnen blijven maken, 

denk ik dat er met de RUD best iets moois tot 

stand kan komen.”

Dinant: “O, maar daar ben ik wel van overtuigd. 

Er waait 
een straffe 
zuidwester 
Het lentebriesje waarmee ik de vorige Dis begon, 

maakte al snel plaats voor wekenlang onstuimig 

herfstweer. Dat geldt ook voor onze interne 

organisatie. Er komt veel op ons af en dat gaat zoals 

gebruikelijk niet met een zacht briesje gepaard.

De aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen blazen 

door de organisatie. Het is een spannende tijd, voor 

ons allemaal. Voorgenomen maatregelen moeten 

worden vertaald naar werkbare oplossingen. Een 

interne analyse toonde aan dat een reorganisatie 

onvermijdelijk is. Dat gaat niet zonder personele 

gevolgen. Juist nu is zorg voor individuele medewerkers 

van belang. Voor henzelf, maar ook omdat we de 

kwaliteit willen blijven leveren die u van ons gewend 

bent. Het is ook om het bewaken van die kwaliteit dat 

wij een ‘Lean managementtraject’ zijn gestart. U kon 

daar in de vorige Dis over lezen. Hoewel ook spannend, 

ontstaat er hierdoor binnen de organisatie nieuwe 

energie. Energie die nodig is om te bouwen aan een 

slagvaardiger SB|G. De inhoud van deze Dis getuigt 

daarvan. We vertellen u over de digitaliseringsslag bij 

het archief, de ontwikkelingen binnen de Wmo, de 

vorming van een regionale uitvoeringsdienst voor 

milieutaken en de week van de mantelzorg. En, weer 

of geen weer, de handhavers van Leefomgeving bleven 

hun geluidsmetingen doen tijdens de geweldige 

festivals in de binnenstad van Amersfoort.

Kortom, de ontwikkelingen zijn heftig, maar onze 

medewerkers zetten zich in met de professionaliteit die 

u van ons gewend bent. Voor u, voor de kwaliteit en 

de toekomst van het SB|G.

Herman Toeter, directeur SB|G

In dit tweede nummer van de tweede jaargang nodigen wij u opnieuw uit aan onze dis. De 

naam van onze nieuwsbrief is niet alleen een afkorting (Dit is het Servicebureau|Gemeenten) hij 

verwijst ook naar een symbolische tafel waaraan we samen met relaties en opdrachtgevers 

ervaringen delen, ideeën uitwisselen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Drie keer per jaar 

vertellen wij u aan deze tafel over vertrouwde recepten en nieuwe ‘gerechten’. We geven u 

graag een kijkje in de keuken van het Servicebureau|Gemeenten. Tegelijkertijd bieden we u de 

gelegenheid met anderen te delen hoe het er bij u aan toe gaat en wat we mogelijk voor elkaar 

kunnen betekenen. We hopen dat u ook nu weer bij ons wilt aanschuiven.

Welkom aan onze dis

Een goede, gestructureerde, onderlinge 

samenhang tussen alle betrokken partijen 

verbetert natuurlijk de kwaliteit van de 

dienstverlening. Daar is iedereen bij gebaat. 

Daarin kan ik de minister prima volgen. 

Bovendien, een meer bedrijfsmatige aanpak 

levert meer efficiency op en verlaagt 

uiteindelijk de kosten.” 

Bram:”Ook niet aangesloten gemeenten doen 

daar hun voordeel mee. Maar naast deze 

voordelen wil ik toch met klem adviseren om 

de uitvoering dicht bij de mensen en het 

bestuur te houden.”

Vrijheid voor eigen keuzes

Dinant:”De provincie heeft uitgesproken dat ze 

zoveel mogelijk wil vasthouden aan bestaande 

structuren. Er is dus een kans dat wij vanaf 

onze huidige locatie en goeddeels op dezelfde 

manier kunnen blijven werken. Daarmee 

voorkom je al dat die afstand te groot wordt.”

Bram: “Vertrouwen, transparantie en eigen-

heid. Dat zijn de begrippen op basis waarvan 

indertijd de gemeenten Blaricum, Eemnes en 

Laren hun krachten hebben gebundeld in de 

BEL-combinatie. Saamhorigheid, maar wel de 

vrijheid om eigen keuzes maken, zo zou het 

volgens mij ook binnen de RUD moeten gaan.”

Straks op tafel

Ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Wat houdt de decentralisatie van de AWBZ 

precies in? Welke cliënten gaan hier mee te 

maken krijgen en hoe kun je deze ontwikkeling 

koppelen aan de kanteling van de Wmo? Een 

ontwikkeling waar het SB|G intussen, samen 

met de partnerorganisaties, al heel ver mee is. 

Gemeenten moeten op deze en nog veel meer 

vragen een antwoord vinden voordat er 

daadwerkelijk sprake kan zijn van een 

overheveling van taken.

Plan van aanpak

Om gemeenten te ondersteunen bij de 

voorbereiding op deze nieuwe taak en 

natuurlijk ook vanuit de wens straks de 

uitvoering te kunnen doen, heeft de afdeling 

Wmo van het Servicebureau|Gemeenten een 

Plan van Aanpak ontwikkeld voor de 

aangesloten gemeenten. 

Beginnend bij een kwantitatieve nulmeting 

worden in dit plan helder de strategie en de 

noodzakelijke stappen beschreven die moeten 

leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten en uiteindelijk tot het 

feitelijk onderbrengen van de begeleidings-

taken bij de Wmo.

Enthousiaste ontvangst

Tijdens een eerste bijeenkomst met vier 

geïnteresseerde gemeenten is de door ons 

voorgestelde aanpak met enthousiasme 

ontvangen. Inmiddels zijn de eerste 

gezamenlijke stappen gezet en afspraken 

gemaakt. Ook andere geïnteresseerde 

gemeenten kunnen voor advies over de 

implementatie van de begeleiding vanuit de 

AWBZ bij de afdeling Wmo terecht.

Begeleiding AWBz naar de Wmo

Blijf dicht bij de burgers

Extra zorg voor mantelzorgers

maand en inloopspreekuur. Al die beetjes 

helpen om ervoor te zorgen dat mantelzorgers 

weten dat er ook voor hen wordt gezorgd.”

tijdens de landelijke week van de Mantelzorg, 

een speciale dag. “Mensen die zorgen voor 

een naaste weten vaak zelf de weg niet als ze 

behoefte hebben aan steun, of een luisterend 

oor. Ze gaan maar door. Ze zijn te druk met 

hun eigen taken om zelf op onderzoek uit te 

gaan. Met zo’n speciale dag helpen we daar 

bij. En natuurlijk zetten we daarmee ook het 

Steunpunt op de kaart.”

Op bezoek met taart

“Wat wij als Steunpunt belangrijk vinden, is 

dat we de mantelzorgers eerder in beeld 

Dag van de mantelzorg

Amersfoort kent, volgens de statistieken, 

14.000 mantelzorgers. Mensen die, vaak naast 

hun werk en een gezin, de zorg voor een 

familielid of andere naaste op zich nemen. 

“Maar statistieken zeggen niet zoveel,” vertelt 

Heleen Vonk, consulent bij het Steunpunt 

Mantelzorg in Amersfoort. “Het merendeel 

redt zich prima. Het gaat ons vooral om het 

aantal dat door de dubbele taak overbelast 

raakt. Voor alle mantelzorgers, maar toch 

vooral ook voor die laatste groep, organiseert 

de Stichting Ravelijn op woensdag 9 november 

hebben. Juist om (over)belasting te voorkomen. 

Om dat goed te kunnen doen, hebben we 

anderen nodig. Om die reden gaan we in 

aanloop naar de dag van de mantelzorg met 

een lekker stuk taart op bezoek bij wijkcentra, 

ouderensteunpunten en andere plekken via 

welke we denken de mantelzorgers te 

bereiken. Dat geldt ook voor het Service|Punt 

voor wonen, zorg en welzijn van het SB|G. Het 

zijn immers vaak de mantelzorgers die met de 

cliënten van het Service|Punt mee naar een 

afspraak komen. Om die reden houden wij 

daar ook iedere eerste woensdag van de 

 uw naastegeen punt wordt

Steunpunt Mantelzorg houdt spreekuur bij het Service | Punt

Elke eerste 
woensdag

van de 
maand

voorde zorg
zodat

Het kabinet heeft grote veranderingen aangekondigd met betrekking tot de zorg. Zo 

wordt in 2013 de extramurale begeleiding van cliënten vanuit de AWBZ ondergebracht bij 

de Wmo. De gedachte hierachter is dat zorg en ondersteuning dicht bij de cliënt moeten 

worden georganiseerd. Van dat belang hoefden de medewerkers van de afdeling Wmo 

niet te worden overtuigd. Vanuit het Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn wordt, met 

de kanteling in gedachten, immers al langer vanuit deze visie gewerkt.

Amersfoort kent 
 14.000 mantelzorgers

Zorg en ondersteuning 
moeten dicht bij de cliënt 
worden georganiseerd

 Dinant Ligtenberg (links) Bram Wondergem (rechts) met de ‘regio’ aan hun voeten

Gemeenten oriënteren zich op nieuwe aanpak


