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Abstract 
'This report focuses on a general method for modelling (business) processes in a 
governmental organisation with the purpose to measure and to enhance the productivity of 
the employees by using ProMES, a performance management system.' 
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Management Samenvatting 

lnleiding 
De veranderingen binnen de Gemeente Venray hebben de laatste jaren in het teken gestaan 
van het Organisatie Ontwikkeltraject (OOT). De medewerkers spelen een steeds belangrijke 
rol binnen de gemeentelijke organisatie. Ze worden geacht taakvolwassen te kunnen 
functioneren, om uiteindelijk als zelfsturende teams te functioneren. Om dit te realiseren zijn 
actuele en uniforme procesbeschrijvingen nodig die middels prestatie-indicatoren het 
zelfsturend vermogen te stimuleren. 

De uiteindeliike opdracht is als volgt geformuleerd: 
Genereer een generieke methode om de (werk)processen te beschrijven met a/s doe/ het 
bevorderen van het zelfsturende vermogen door het meten en het bevorderen van de 
productiviteit van de medewerkers. 
Pas de methode toe op een relevant product/ proces binnen de afdeling Wonen en 
Werk en. 
Ontwikke/ een prestatiesturingssysteem voor dit product. 

Methode van procesbeschrijving 
Dorr beschrijft 7 stappen voor het implementeren van procesmanagement in een 
dienstverlenende organisatie[9]. Dit vormt de basis van het stappenplan om het 
milieuvergunningsproces te beschrijven. De uiteindelijke stappenplan bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
1. Selecteer het product en bepaal de systeemgrens; 
2. ldentificeer het proces; 
3. Bepaal de methode voor de procesbeschrijving; 
4. Beschrijf het proces. 

De eerste stap is het selecteren van een product binnen het team Milieu. Het meest 
relevante product blijkt de milieuvergunning te zijn . Na het bepalen van de systeemgrens 
richten we ons op het hoofdproces, het milieuvergunningsproces. Vanuit de blackbox wordt 
het hoofdproces en vervolgens de werkprocessen ge"identificeerd. In onderstaande figuur is 
het proces in drie niveaus uitgewerkt: 

Niveau 1: het proces wordt als een blackbox benaderd, hierin komen drie belangrijke 
elementen van de procesbeschrijving naar voren: 
1. Input: milieuvergunningaanvraag (of vooroverleg, concept milieuaanvraag); 
2. Transformatie: milieuvergunningprocedure; 
3. Output: milieuvergunning (intrekking op verzoek/ ambtshalve ); 

Transformatieproces: 
Procedure Niveau 1 

Milieuvergunningaanvraag Milieuvergunning 

OBS BS Niveau 2 

Niveau 3 

Figuur 1 Uitsplitsen van een proces in verschillende niveaus. 
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Niveau 2: het hoofdproces onderscheidt zich in enkele fasen, welke een 
milieuvergunningaanvraag doorloopt. De fase kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
tussenproducten, die worden gescheiden door voorraadpunten in het systeem (elke fase 
heeft een input en output). Deze fasen zijn: 

1. Voortraject; 
2. Definitieve aanvraag; 
3. Toetsing; 
4. Ontwerpbeschikking (OBS); 
5. Beschikking (BS); 
6. Nazorg. 

Niveau 3: bovenstaande fasen zijn verder op te splitsen in belangrijke en relevante 
activiteiten, de werkprocessen. Hierbij worden de input, de transformatie en de output per 
activiteit per bewerkingsplek geselecteerd. De bewerkingen zijn gescheiden door 
wachtrijen op en tussen de 'bewerkingsplekken. Deze bewerkingsplekken behoren bij 
een medewerker, welke de verantwoording draagt van deze activiteiten (zie paragraaf 
4.3.2). 

Na het identificeren wordt de methode van procesbeschrijving bepaald. Deze methode legt 
vast welke aspecten van een proces worden gebruikt. Om tot een geschikte methode te 
komen zijn verschillende methoden, technieken en modellen bestudeerd. De literatuur 
beschrijft enkele raamwerken waarin verschillende methoden zijn gecategoriseerd 
afhankelijk van het gebruikersdoel. Bij het bepalen van de juiste methode zijn we gestuit op 
twee mogelijke methoden: IDEFO en flowcharts. Besloten is om deze methoden te 
combineren tot een generieke methode door gebruik te maken van enkele elementen uit 
deze methoden. 
Het proces wordt uiteindelijk onderscheiden door de volgende elementen: 
• Activiteiten (rechthoek): de activiteit wordt beschreven d.m.v. een werkwoord en 

zelfstandig naamwoord. Elke activiteit heeft zijn eigen (IDEFO): 
o Input; 
o Output; 
o (Hulp)middelen zoals mensen, machines, systemen; 
o Stuurinformatie zoals afspraken, voorschriften, procedures, checklisten, 

standaarden, jurisprudenties, etc. 
• Proces input (rechthoek met ezelsoor): informatie, grondstoffen; 
• Proces output (rechthoek met ezelsoor): eindproducten, tussenproducten; 
• Voorraden/ wachtrijen (driehoek): locaties waar (tussen)producten wachten op een 

beslissing of een bewerking of op beschikbare capaciteit; 
• Beslissingen (wybertje): momenten in het proces dat (tussen)producten kunnen kiezen 

uit twee of meerder routes (afhankelijk van de aard van het product). 

De manier waarop het proces wordt beschreven is in beide gevallen anders. IDEFO is van 
links(boven) naar rechts(onder). Flowcharts zijn van boven naar beneden. Wij besluiten het 
proces van links naar rechts te beschrijven (zoals bij IDEFO/ IDEF3). 
Om het doel te dienen moeten de verantwoordelijkheden van de medewerkers zichtbaar zijn. 
Echter beide methoden zijn niet geschikt om verantwoordelijken te koppelen aan de 
activiteiten. Een creatieve oplossing moet hiervoor worden gevonden. In dit geval is gekozen 
om een extra systeemgrens te trekken om de bijbehorende elementen (activiteiten, 
beslissingen, voorraadpunten/ wachtrijen) van elke verantwoordelijke medewerker 
afzonderlijk te bundelen. Het resultaat is te vinden in paragraaf 4.4.6. 

Resultaat prestatiesturingssysteem 
Het laatste onderdeel is het meetbaar maken van de verantwoordelijkheden, welke uit het 
proces zijn te herleiden. Om vervolgens tot de prestatie-indicatoren te komen wordt een 
prestatiesturingssysteem toegepast, ProMES. ProMES staat voor 'Productivity Measurement 
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and Enhancement System', een systeem voor het meten en bevorderen van de productiviteit 
van de medewerkers. Dit systeem is door een onderzoeksteam van de Texas A&M 
University onder leiding van Pritchard ontwikkeld[14, 15]. 
De ProMES-methode, zoals door Pritchard is beschreven, bestaat hoofdzakelijk uit vier 
stappen: 
1. Vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden; 
2. Vaststellen van prestatie-indicatoren (gevolgd door: afstemming met het (hoger) 

management); 
3. Bepalen van prestatiewaarderingscurven (gevolgd door: afstemming met het (hoger) 

management); 
4. Opstellen van terugkoppelrapport. 

Bij het ontwikkelen van een prestatiesturingssysteem moeten een aantal aspecten in 
ogenschouw worden genomen. Het systeem heeft namelijk een aantal kenmerken: 

De totaalprestatie van de groep of afdeling moet door het systeem in een score zijn 
weergegeven. De score is uitermate geschikt om als aanleiding te dienen voor het 
opstarten van verbeterprojecten. 
Duidelijk moet zijn hoe de totaalscore is opgebouwd uit deelscores, die aangeven hoe de 
prestatie is op de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden. 
Deze gebieden moeten volledig warden gedekt door het systeem, Deze weergave van 
het systeem moet valide zijn, hierbij moet rekening worden gehouden met het relatief 
belang van verschillende verantwoordelijkheden. 
Flexibiliteit van het systeem is oak belangrijk om veranderingen in de werkomgeving of in 
het beleid door middel van eenvoudige aanpassingen door te voeren. 

Het ProMES-traject bestaat uit vele bijeenkomsten waar een ontwikkelingsteam samen met 
een facilitator bovenstaande stappen doorloopt. Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende 
verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren ontwikkeld met betrekking tot het 
milieuvergunningsproces: 
1. Goede procedures/ werkafspraken 
2. Kwaliteit medewerkers 
3. Houden aan procedures/ werkafspraken: 

Percentage doorlopen procedures (collegiale en juridische toets); 
4. Kwaliteit verqunninq: 

Resultaat handhaafbaarheidstoets (d.m.v. checklist); 
Percentage (voor)overleggen; 
Percentage collegiale toetsen; 
Percentage juridische toetsen; 
Percentage verleende vergunningen niet-conform; 

5. Kwantiteit: 
Aantal uren per OBS; 
Aantal OBS-en per periode; 
Aantal BS-en per periode; 

6. Tijdiqheid: 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen; 
Percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen. 

De stappen 3 en 4 zijn echter nag niet uitgevoerd. Dit was ook niet haalbaar vanwege de 
korte periode 3 a 4 maanden. Normaal duurt een ProMES-project 8 tot 10 maanden. Dit 
onderzoek is een eerste stap op weg naar een prestatiesturingssysteem. Stap 3 en 4 moeten 
nag warden doorlopen om ProMES operationeel te maken. In bijlage 20 staat uitgebreid 
vermeld hoe de prestatiewaarderingscurven tot stand komen (stap 3). In bijlage 21 wordt een 
voorbeeld gegeven van een terugkoppelrapport (stap 4). De waarden in onderstaande tabel 
zijn fictief, en dienen slechts als voorbeeld. 
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Prestatie-indicatoren 

Tijdigheid: 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen: 

Percentage ontwerpbesluiten binnen 3 maanden genomen: 

Kwantiteit: 
Aantal uren per OBS: 
Aantal OBS-en per periode (voor publicatie): 
Aantal BS-en per periode (voor publicatie): 

Houden aan afspraken/ procedures: 
Percentage doorlopen procedures ((voor)overleg, collegiale en 
juridische toets) 

Kwaliteit vergunningen: 
Percentage verleende vergunningen niet-conform 
Percentage (voor)overleggen 
Percentage collegiale toetsen 
Percentage juridische toetsen 
Resultaat handhaafbaarheidtoets 

Kwa/iteit medewerkers: 
Goede werkafsprakenl procedures: 

Totaal productiviteit: 

Conclusies en aanbevelingen 

Waarde 

50 % 
(6 stuks) 
53,8% 

(7 stuks) 

33 uur 
16 stuks 
12 stuks 

90 

3 stuks 
75% 

100 % 
33 1/3 % 

7 

Gemeente Venray 

Effectiviteit-waarde 

-25 

+4 

+16 
+20 
-12 

+35 

-3 
-12,5 

0 
+4 

+20 

+56,5 

De methode van procesbeschrijving, zeals hierboven is beschreven, is toepasbaar voor 
andere processen binnen de gemeentelijke organisatie zeals het bouwvergunningsproces. 
Het doel van de methode is om eerst de grenzen van het proces helder te stellen alvorens 
de activiteiten te onderscheiden. De methode is vrij algemeen en niet specifiek gericht op de 
milieuvergunning. Bovendien wordt gebruik gemaakt van heldere en eenvoudige notaties 
waarmee alle processen op een uniforme manier kunnen worden beschreven. 
Er meet worden opgelet dat het proces niet te gedetailleerd wordt vastgelegd. Dit gaat ten 
koste van de regelvrijheid van het team, welke noodzakelijk is om als zelfsturende team te 
kunnen functioneren. Voor zelfsturende teams gelden enkele ontwerpprincipes. Het is 
immers niet voldoende om een afdeling maar team te noemen, de leidinggevende 
coordinator te maken (die zich in de toekomst overbodig meet maken) en de teamleden te 
trainen in ander gedrag[8]. Enkele principes zijn[8]: 

Eenduidig proces (met bepaalde mate van regelvrijheid); 
Team is verantwoordelijk en eigenaar van het proces; 
Hoge taakafhankelijkheid van het team binnen het proces; 
Bevoegdheden om zelfstandig te functioneren. 

De verantwoordelijkheden van het team dienen van te voren bekend te zijn. Een 
prestatiesturingssysteem is een stap op weg naar zelfsturende teams. Het meten en 
bevorderen van deze prestaties is noodzakelijk om het zelfsturend vermogen te bevorderen. 
Dit onderzoek is een eerste ontmoeting geweest voor het team Milieu met prestatiemeting. 
Alleen blijft het niet bij het genereren van verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie
indicatoren. Stap 3 en 4 zijn noodzakelijk voor het functioneren van het systeem. Ook is 
goedkeuring van het managementteam nodig om een bredere draagvlak te garanderen 
zodat het systeem effectief functioneert binnen de hele organisatie. 
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Voorwoord 

Dit afstudeerverslag is het eindresultaat van mijn afstudeerstage en tevens het einde van 
mijn opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Mijn 
stage heeft plaatsgevonden bij de Gemeente Venray. Na een algemene orientatie bij de 
afdeling Wonen en Werken heeft mijn opdracht een andere wending gekregen en heb ik me 
vooral gericht op het team Milieu. Het in kaart brengen van alle producten en processen 
bleek namelijk een hele klus te zijn. Bovendien gaf het onvoldoende diepgang om deze als 
wetenschappelijke opdracht uit te voeren. Samen met mijn begeleiders is besloten me op 
een proces te concentreren, namelijk het proces van de milieuvergunning. Na het proces te 
hebben beschreven ben ik samen met een ontwikkelingsteam gaan kijken naar hun 
verantwoordelijkheden binnen het milieuvergunningsproces. Deze verantwoordelijkheden 
zijn vervolgens meetbaar gemaakt aan de hand van kwantitatieve prestatie-indicatoren 
(KPl's). Dit zijn tevens de eerste twee stappen van de ProMES-methode. 
Mijn periode bij de Gemeente Venray heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Binnen de 
afdeling Wonen en Werken heerste een gemoedelijke sfeer waar iedereen open stond voor 
mijn aanwezigheid als stagiair. Vooral de medewerkers van het team Milieu met wie ik vele 
gesprekken en discussies heb gevoerd. Niet alleen tijdens de geplande bijeenkomsten, maar 
ook in gesprekken daar buiten. Het zou te ver gaan om iedereen bij naam te bedanken. Bij 
deze wil ik iedereen bedanken voor zijn/ haar bijdrage aan dit onderzoek en een leerzame 
periode bij de Gemeente Venray. 
lk wil mijn bedrijfsbegeleider Pascal Reinaerdts bedanken voor zijn begeleiding en 
ondersteuning gedurende mijn stage. Zijn praktische aanwijzingen hebben mij geholpen 
tijdens mijn onderzoek. Ook mijn begeleiders van de Technische Universiteit in Eindhoven, 
Harrie van Tuijl en Ad Kleingeld, wil ik bedanken voor hun samenwerking. Met hun kritische 
opmerkingen hebben zij ervoor gezorgd dat dit project het beoogde resultaat heeft 
opgeleverd. 
Verder wil ik iedereen, familie, vrienden en kennissen, bedanken voor alle steun tijdens mijn 
stage. Ondanks de lange weg die ik heb bewandeld om tot dit eindresultaat te komen, heb ik 
met plezier aan deze opdracht gewerkt. 

Martijn van den Dolder 
Venray, 2006 
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lnleiding 

Deze afstudeeropdracht richt zich op het ontwikkelen van een generieke methode voor 
(werk)procesbeschrijvingen met als doel het meten en verbeteren van de productiviteit van 
de medewerkers binnen een team. 

Tijdens de initiele fase van mijn afstudeerperiode bij de Gemeente Venray was de opdracht 
gebaseerd op het inzichtelijk maken van alle producten en processen binnen de afdeling 
Wonen en Werken. De initiele opdracht bestond uit de volgende stappen: 
1. Welke producten (interne en externe) worden door de afdeling Wonen en Werken 

geleverd/ geproduceerd? 
2. Welke processen horen hierbij? 
3. Welke producten (processen) zijn het meest kritische voor de afdeling Wonen en 

Werken? Welke criteria worden hiervoor gehanteerd? 
4. Welke veranderingen/ verb_eteringen zijn te realiseren binnen deze kritische producten 

(processen)? 

De vraag naar een compleet overzicht van de producten en bijbehorende processen nam 
opnieuw toe na de reorganisatie op 17 mei 2004. Tijdens deze reorganisatie is het aantal 
afdelingen gereduceerd van 15 naar 7 stuks (zie bijlage 4 ). 
Een oorzaak van deze vraagstelling is het ontbreken van actuele en uniforme beschrijvingen 
van de (werk)processen, ofwel een gebrekkige Administratieve Organisatie (AO). Deze 
beschrijvingen zijn noodzakelijk om iedere medewerker minimaal op de hoogte te houden 
van de producten, de processen en de werkwijzen van zijn/ haar afdeling/ team. Kortom, het 
vastleggen van routines. 
Het aandragen van een generieke methode om te komen tot een procesbeschrijving leek 
daarom wenselijk. Echter, het is daarmee niet afgedaan. Om een generieke methode op te 
stellen is belangrijk te weten welk doel deze procesbeschrijvingen moeten dienen. Ofwel, 
waar worden de procesbeschrijvingen uiteindelijk voor gebruikt? 

De reorganisatie was het gevolg van het Organisatie Ontwikkelingstraject (OOT). De 
doelstellingen van dit traject zijn het komen tot een vraaggerichte organisatie, het verbeteren 
van de bedrijfsvoering en het creeren van een evenwicht tussen werkaanbod en personele 
capaciteit. Om dit te realiseren is OOT onderverdeeld in drie aandachtsvelden/ projecten: 
1. Missie en Visie; 
2. Herijking Organisatie en Bedrijfsvoering (HOB); 
3. Human Resource Management (HRM). 

De Missie, 'Samen werken aan We/zijn en We/vaart van Venray', en Visie, 'Venray, partner 
met toekomst', bepalen de richting van de Gemeente Venray. Het project Herijking 
Organisatie en Bedrijfsvoering (HOB) benadrukt hoofdzakelijk de verbetering van de 
bedrijfsvoering. Deze verbeteringen accentueren het streven naar een transparante en open 
organisatie. 
Echter het succes van de projecten Missie & Visie en HOB kan niet worden bereikt zonder 
het project HRM. Binnen het HRM-beleid van de Gemeente Venray worden haar 
medewerkers beschouwd als een van de belangrijkste succesfactoren bij het behalen van de 
organisatiedoelen. 
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Uit bovenstaande projecten blijken de medewerkers een belangrijke factor te vervullen 
binnen de gemeentelijke organisatie. Het succes van de gemeente is sterk afhankelijk van 
de prestaties van deze medewerkers. Om deze prestaties te richten op de gestelde 
organisatiedoelen, moeten deze worden vertaald naar operationele doelen. Deze doelen zijn 
te herleiden uit de resultaten van het proces. Om deze resultaten te meten zijn inzichtelijke 
processen nodig. Hierbij wordt de definitieve opdracht geformuleerd als: 

Genereer een generieke methode om de (werk)processen te beschrijven met als doe/ het 
bevorderen van het ze/fsturende vermogen door het meten en het bevorderen van de 
productiviteit van de medewerkers. 
Pas de methode toe op een relevant product/ proces binnen de afdeling Wonen en 
Werk en. 
Ontwikkel een prestatiesturingssysteem voor dit product. 

Het zelfsturende karakter verwijst naar het streven naar zelfstandige en vakbekwame 
medewerkers binnen de Gemeente Venray, kortom taakvolwassen medewerkers. 
Productiviteit is een alomvattende term om als medewerker efficient en effectief te presteren. 
Het meten van de productiviteit geeft meer inzicht in de verhouding tussen het werkaanbod 
en de personele capaciteit. Het bevorderen van de productiviteit leidt tot het verbeteren van 
de bedrijfsvoering. 
Om voldoende diepgang te creeren zullen we ons verdiepen op een relevant proces (en 
product) binnen de afdeling Wonen en Werken. Als pilot-project wordt gekozen voor een 
product binnen het team Milieu: de milieuvergunning. 

Hoofdstuk 1 richt zich op de gemeentelijke organisatie in het algemeen en specifiek op de 
Gemeente Venray. Het laatste deel van het hoofdstuk beschrijft de functie van de afdeling 
Wonen en Werken. Hoofdstuk 2 verdiept zich meer in het team Milieu, waar de opdracht tot 
uitvoering is gebracht. 
Hoofdstuk 3 beschrijft het plan van aanpak met in de eerste paragraaf het tot stand komen 
van de definitieve opdracht. De volgende paragraaf richt zich op de methode voor het 
beschrijven van de processen met het doel het bevorderen van het zelfsturende vermogen 
door het meten en het bevorderen van de prestaties van de medewerkers. Resultaten van 
deze procesbeschrijving en prestatiesturing worden vervolgens aangehaald. Deze resultaten 
worden in respectievelijk hoofdstuk 4 en 6 uitgebreid behandeld. Hoofdstuk 5 richt zich op de 
theorie achter de ProMES-methode. En in hoofdstuk 7 volgen de conclusies en 
aanbevelingen. In het verslag zijn de namen van medewerkers afgekort tot de initialen. 
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1 Gemeentelijke organisatie 

1.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt de gemeentelijk organisatie bekeken. Allereerst worden de 
gemeentelijke organisaties vergeleken met andere organisaties, zoals profit- en industriele 
organisaties. Waarin verschilt de gemeentelijke organisatie van andere organisatie (o.a op 
het gebied van procesmanagement). 
Vervolgens concentreren we ons op ontwikkelingen binnen de organisatie van de Gemeente 
Venray (paragraaf 1.3). Hierbij wordt gekeken waar de vraag naar actuele en uniforme 
procesbeschrijvingen vandaag komt. 

1.2 Dienstverlenende organisaties 
Gemeentelijke organisaties vallen, behalve ender dienstverlenende organisaties, onder non
profitorganisaties. Ze zijn op diverse aspecten verschillend van industriele- en 
productiebedrijven. Om deze verschillen te onderscheiden wordt de organisatie opgedeeld in 
6 ( ontwerp )elementen[20]: 

Strategie: wat meet onze strategie zijn? 
Managementstijl: welke managementstijl gaan we hanteren? 
Structuur: hoe moet onze structuur eruit zien? 
Cultuur: welke gedragspatronen wensen we? 
Systemen: welke (informatie)systemen hebben we nodig? 
Personeel: welke medewerkers hebben we nodig? 

Wanneer deze elementen in ogenschouw worden genomen zijn de verschillen hoofdzakelijk 
te vinden tussen de elementen managementstijl, structuur, systemen en personeel (zie 
bijlage 2). 
Op het gebied van procesmanagement is het onderscheid tussen dienstverlening en 
productiebedrijven beslissender dan het verschil tussen profit en non-profit. 
Managementtrends vanuit de productiebedrijven zijn binnen de dienstverlenende 
organisaties pas jaren later zichtbaar. Voorbeelden waar de dienstverlening op achterloopt 
zijn kwaliteitsmanagement en procesmanagement[8]. 
Bovendien zijn vele concepten uit de industrie zonder enige aanpassing overgenomen door 
dienstverlenende organisaties. Zo staan ook zelfsturende teams in de belangstelling. Echter 
niemand schijnt te beseffen dat het begrip 'zelfsturend team' refereert naar de autonome 
taakteams uit de jaren tachtig[8]. 

De structuur van een organisatie is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste dient 
deze structuur te zijn afgestemd op de omgevingsdynamiek. Dit heeft betrekking op de 
marktwerking: aanbod- of vraaggericht. Ten tweede dient er voldoende speelruimte te zijn 
voor het personeel[20]. Kortom, er moet een evenwicht bestaan tussen de capaciteit van de 
medewerkers en de complexiteit van het werk. 
Bij de gemeentelijke organisatie is sprake van een duale-structuurmix[20]. De organisatie is 
onder te verdelen in een bestuurlijk en ambtelijk apparaat, waarbij de verantwoordelijkheid 
van de ambtelijke organisatie ligt op het voorbereidende en uitvoerende gebied. De 
bestuurlijke organisatie is een kaderstellend en controlerend orgaan (zie bijlage 1 ). 
Een uitzondering binnen dienstverlenende organisaties is dat een gemeente haar taken 
ontleent aan de regelgeving. De gemeentelijke organisatie is een aanbieder van een hoge 
diversiteit aan producten en diensten op een verschillend aantal terreinen, waar ze veelal 
monopolie over hebben. Daarnaast verkeert de organisatie in een omgeving waarin de 
marktwerking bij producten en diensten ontbreekt. Dit is te danken aan de monopoliepositie 
en het ontbreken van winstoogmerk (non-profit). De gemeente richt zich op het 
kosteneffectief aanwenden van middelen voor de verschillende vakgebieden ( capaciteit vs. 
complexiteit). 
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Mate van interactie en maatwerk 
Laag Hoog 

Laag Fabrieksmatige dienstverlening: Diensten winkel: -"iii - hoge mate standaardisatie; - gestandaardiseerd maatwerkpakket; -·s: - als een productieproces; - vakkennis belangrijk. 
"iii - goed meetbaar. (verkoop verzekeringen, telefonische service, c 
G> ('uit de muur eten', informatiediensten, internetdiensten) -c tele-shopping, bankautomaat, ., 
Cll postorderbedriif) "C 

"iii Hoog Massale dienstverlening: Professionele dienstverlening: 
.D ... - hoge mate van standaardisatie; - vakkennis is doorslaggevend; ca 
c - unifonneren van gedrag. - unifonnering van processen rondom de ca 

(Mac Donald's, transport, paspoorten vakkennis; > 
G> uitgeven, balie van de bank) - kern van vakkennis kan niet gei.inifonneerd -ca 

word en. :::i!1 
(a la carte restaurant, hulpverlening, advieswerk, 
de kaooer, persoonliik financieel advies) 

Tabel 1 Verschillen tussen dienstverlenende bedrijven[8]. 

Andere verschillen zijn te onderkennen op het gebied van systemen. De gemeentelijke 
organisatie is een aanbieder van een hoge diversiteit aan producten en diensten. Door de 
hoge diversiteit neemt ook de complexiteit van de systemen toe (in de vorm van procedures, 
instructies, voorschriften, methoden, protocollen). Duidelijkheid over de verdeling van de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen systeemeigenaar, 
systeemontwerper, systeembeheerder, en systeemgebruikers is hierdoor nog belangrijker. 
Voor procesmanagement bij dienstverlenende organisaties zijn daarmee drie aspecten 
essentieel[8]: 

De mate waarin de dienst daadwerkelijk niet fysiek tastbaar is; 
De intensiteit of de betrokkenheid van medewerkers in de interactie; 
De mate waarin de klant invloed heeft op de te leveren dienst. 

Enkele belangrijke verschillen tussen dienstverlenende en productiebedrijven waarmee 
rekening dient te worden gehouden zijn[8]: 

het niveau waarop de processen worden beschreven; 
de mate van beheersbaarheid en de wenselijkheid daarvan; 
de meetbaarheid van het proces; 
wie betrokken wordt bij het beschrijven van het proces; 
de mate waarin de klant mede het resultaat bepaalt. 

Het personeel, het laatste element, wordt gezien als de belangrijkste en vaak duurste 
productiefactor van een organisatie. Belangrijk is om deze zo efficient mogelijk te gebruiken. 
Dit geldt voornamelijk voor dienstverlenende organisaties waar medewerkers een 
nadrukkelijkere rol hebben[20]. 
Bij een dienstverlenende organisatie is de klant directer betrokken bij het primaire proces, in 
tegenstelling tot de meeste industriele bedrijven. Dit vereist een professionele houding en 
gedrag van de medewerkers. Om een gevarieerd aanbod van klantenvragen en -wensen te 
behandelen is er een hoge mate van zelfstandigheid van een dienstverlener noodzakelijk. 
Vaak wordt gebruik gemaakt van een front- en backoffice om klantenvragen en -wensen 
gescheiden te houden van het reguliere werk, zoals bij de gemeentelijke organisatie. Bij 
dienstverlening op maat is zelfsturing voor de hand liggend. 
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1.3 Ontwikkelingen 

1.3.1 Organisatie Ontwikkelingstraject (OOT) 
Bij de Gemeente Venray staan de ontwikkelingen van de laatste jaren in het teken van het 
OOT (2000). Het OOT-traject legt de basis voor vergaande ontwikkelingen om de efficiency 
en effectiviteit van de organisatie te verhogen. 

In tegenstelling tot de reorganisatie van 1996 (het Keerpunt) wordt met de reorganisatie van 
2004 (de Kanteling) getracht meer aandacht te besteden aan de kwaliteit en de omvang van 
de ambtelijke organisatie. 
Het Keerpunt resulteerde in kwaliteitsproblemen en knelpunten zeals hoge scheefgroei in de 
verhouding tussen tijdelijke en vast personeel, een beperkte bedrijfsvoering en beperkte 
resultaatgerichtheid door bijvoorbeeld verkokering van de afdelingen. De organisatie heeft 
zich na deze reorganisatie onvoldoende kunnen aanpassen aan de veranderde vraag en de 
ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving. De oorzaak is de sterk aan veranderingen 
onderhevige omgeving[12]. Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen is juist een flexibele 
organisatie vereist. 
De Kanteling stand echter in het teken van de ontkokering, afbreken van de muren tussen de 
afdelingen. Het loslaten van het sectoraal denken, en het reduceren van het aantal 
afdelingen, is bedoeld om aan de veranderende vraag van de omgeving te kunnen voldoen. 
Hierdoor wordt de organisatie geacht flexibeler en klantgerichter te zijn. Overige 
doelstellingen zijn het verbeteren van de bedrijfsvoering en het creeren van evenwicht 
tussen werkaanbod en personele capaciteit. 

De genoemde doelstellingen houden permanente ontwikkelingen in, ofwel een dynamisch 
proces waarbij alleen het einddoel bekend is en de route onbekend. Deze doelstellingen 
moeten warden verwezenlijkt door de resultaten uit de projecten, welke voortvloeien uit het 
OOT. Deze projecten zijn Visie en Missie, Herijking Organisatie en Bedrijfsvoering (HOB)1 en 
Human Resource Management (HRM). 

1. 3. 2 Visie en Missie 
Waarom willen we met processen gaan werken? Dorr beschrijft in zijn boek 'Presteren met 
processenTB] het toepassen van procesmanagement2 in dienstverlenende organisaties. In 
zeven stappen wordt uiteengezet hoe procesmanagement stapsgewijs werkzaam kan 
worden gemaakt in een organisatie. Alvorens te gaan richten op het identificeren en 
beschrijven van processen is het belangrijk de visie van de organisatie te hebben bepaald. 
Dit is de basis voor het uiteindelijke gebruikersdoel. 

De visie binnen de Gemeente Venray is omschreven als ·venray, partner met toekomsf, de 
missie als 'Samen werken aan Welzijn en Welvaart van Venray'. De missie en visie vormen 
de werkelijke kern van het OOT-traject en zijn richtinggevend voor de Gemeente Venray. De 
projecten HOB en HRM zijn hieraan ondergeschikt. 
Rekening houdende met de visie en missie is een veranderingsproces zichtbaar welk te 
typeren is als[12]: 

van productiegericht naar vraaggericht; 

1 De nota 'Samen werken aan partnerschap' (SWAP) is een uitvloeisel van HOB en dient als 
uitbreiding van OOT. De conclusies uit HOB zijn aanleiding geweest om te komen tot een gewijzigde 
besturing en bedrijfsvoering. SWAP richt zich meer op de veranderende aspecten van haar omgeving 
en legt daarbij de aandacht voornamelijk op de bewoners, de omgeving en de cultuur in plaats van de 
fundamenten: de organisatie en het structuur. 
2 Procesmanagement betekent kortweg een integrale visie op de werking van processen in een 
organisatie. 
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van monopolist naar coproducten; 
van behouden naar ondernemen; 
van sturen op taken naar meer sturen op verantwoordelijkheden, bekwaamheden en 
resultaten; 
van controleren naar vertrouwen. 

Om meer invulling te geven aan deze missie en visie is de gemeente gekomen tot een aantal 
partnerrollen. Deze rollen geven aan waar de gemeente als partner voor staat. Hiermee 
willen ze de relatie met de burgers, de bedrijven en de instellingen versterken en zo streven 
naar een optimalisatie van de product- en dienstverlening. Behalve een partner met visie 
houdt dit ook een regisserende, interactieve, betrouwbare, transparante en verantwoordelijke 
partner in. 

Om deze rollen te kunnen vervullen wil de Gemeente Venray een organisatie zijn die ruimte 
biedt aan zelfstandige en verantwoordelijke medewerkers om de doelen van Venray te 
realiseren[12]. 

1.3.3 Herijking Organisatie en Bedrijfsvoering (HOB) 
Waar komt de vraag naar actuele en uniforme procesbeschrijvingen vandaan? De 
reorganisatie van mei 2004 bracht het ontbreken van geschikte procesbeschrijvingen 
opnieuw aan het licht. Het ontbreken van deze beschrijvingen is te relateren aan een 
gebrekkige Administratieve Organisatie (AO) binnen de Gemeente Venray. 

De term 'Administratieve Organisatie' is binnen de gemeenten niet meer weg te denken[21]. 
Onder AO wordt in het algemeen verstaan: 'De inrichting van de (gemeentelijke) 
bedrijfsprocessen zodanig dat betrouwbare, tijdige en relevante informatie beschikbaar komt 
ten behoeve van de besturing van de organisatie.'[21] Echter, de detail-processchema's uit 
de AO-systematiek worden vaak verward met werkprocessen, maar het betreft in feite 
(werk)instructies[8]. 
Binnen de Gemeente Venray zijn de AO-exercities nooit echt van de grond gekomen. De 
voornaamste oorzaken waren het ontbreken van draagvlak en betrokkenheid in de 
organisatie en het niet duidelijk aanwijzen van verantwoordelijken voor de uitvoering van de 
diverse onderdelen. Dit is mede te wijten aan de hoge tijd- en werkdruk (en daarmee het 
stellen van prioriteiten). Ook de afwezigheid van specifieke verantwoordelijken voor de AO 
heeft hier invloed op gehad3

. 

Behalve het ontbreken van actuele overzichten van producten, diensten en bijbehorende 
processen zijn in het verleden niet alle procesbeschrijvingen uniform vastgelegd. De 
(werk)processen zijn in de loop der tijd op diverse locaties binnen de organisatie vastgelegd. 
Ook zijn verschillende systemen in omloop waarin deze processen staan beschreven. Deze 
systemen zijn afhankelijk van de afdelingen en soort vakgebied. 

Binnen de Gemeente Venray zijn de processen o.a. vastgelegd in Protos, Word, Corsa en GWS4all. 
Protos en Word zijn gebruikt om procesbeschrijvingen in vast te /eggen. 
Corsa is een postregistratiesysteem waar a/le ingekomen poststukken in zijn te traceren. Verschillende 
procedures zijn hier in weggezet. In het begin wordt dit systeem voornamelijk gebruikt door het team Bouwen 
en het team Milieu voor vergunningen. Vanaf september 2005 moet iedereen leren en gaan werken met dit 
systeem. 
GWS4all wordt gebruikt voor de uitkerings- en rei'ntegratieprocessen binnen de afdeling Maatschappelijk 
Diensten. 

3 Deze functie is binnen de Gemeente Venray nog altijd niet vervuld (december 2005). 
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Echter, de oorsprong van de vraag ligt bij de nota HOB. HOB is te beschouwen als een 
doorlichting van de organisatie met een tweeledig doel[2]: 

lo efficient en effectief mogelijk inrichten van de bedrijfsvoeringen, redenerend vanuit de 
processen. Het aanbrengen van prioriteiten in het werkaanbod en het komen tot een 
afstemming tussen werkaanbod en formatie (voor alle afdelingen en teams van de 
Gemeente Venray). 
Het ontwikkelen van een instrument om permanent de afstemming tussen werkaanbod 
en formatie te kunnen monitoren (en bijsturen waar nodig). 

HOB richt zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering waar met afdelingsoverstijgende 
bevindingen de noodzaak van het in beeld brengen van de processen al werd aangehaald. 
Deze bevindingen zijn[2]: 

Eenheid voorop waarbij de gemeente als een geheel naar de klanten toe wordt 
vertegenwoordigd. 
Sturen op resultaten, waarbij het stellen van prioriteiten op beschikbare capaciteit wordt 
verschoven naar het gewenste resultaat. 
lntegrale sturing en verantwoordelijkheid, waarbij het management ook verantwoordelijk 
wordt gesteld voor de inzet van de bedrijfsvoeringonderdelen. 
De klant staat centraal, uitgedrukt in de verschillende partnerrollen die de medewerkers 
binnen de Gemeente Venray vervullen. 
Kwaliteit als succesfactor. 
Processen in beeld brengen. 
Meten is weten (en gissen is missen). 
Faciliteiten die bedrijfsprocessen be'invloeden zeals verbeteringen betreffende 
huisvesting en ICT. 

Deze bevindingen accentueren het streven naar een transparante en open organisatie. 
Hierbij wordt gedacht aan transparantie van medewerker naar zijn leidinggevende over zijn/ 
haar werk en de te leveren en geleverde prestaties. Maar ook transparantie van het hoofd 
over het werk van de afdeling en de te leveren en geleverde prestaties. Om dit te bereiken 
dienen drie stappen te worden genomen[2]: 

Het inzichtelijk maken van processen; 
Het definieren van en het sturen op de gewenste resultaten; 
Het nakomen van afspraken hierover. 

1.3.4 Human Resource Management (HRM) 
Het succes van de projecten Missie & Visie en HOB is op zijn beurt weer afhankelijk van het 
project HRM. Deze balans wordt door figuur 2 weergegeven. Mensen vormen een 
belangrijke schakel binnen elke organisatie. Dit is vooral van toepassing bij een 
dienstverlenende organisatie zeals de Gemeente Venray. 

De invoering van HRM betreft de verbetering van alle condities random werk die een 
gerichte bijdrage leveren aan het gewenste product en dienstverlening. Op dit gebied is de 
Gemeente Venray met een aantal projecten gestart zeals competentiemanagement en 
management development. 
Bij competentiemanagement wordt gezocht naar een juiste afstemming tussen competenties 
(werkgerelateerd) en talenten (die medewerkers te bieden hebben)[12]. Management 
development richt zich meer op de te ontwikkelen managementstijl. Om deze veranderende 
stijl en integrale verantwoordelijkheid waar te kunnen maken dienen leidinggevende 
ge'instrueerd te warden en te kunnen beschikken over deskundige ondersteuning[12]. De 
passende managementstijl is in deze situatie te typeren als het managen van professionals; 
de manager geeft de juiste koers aan en is meer coach voor zijn medewerkers[12]. 
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De uitgangspunten van het HRM-beleid en de gestarte en toekomstige projecten zijn[12]: 
Medewerkers als succesfactor in de organisatie; 
Taakvolwassen medewerkers; 
Talentontwikkeling door gerichte sturing op kennis, vaardigheden en gedrag; 
Een coachende en faciliterende managementstijl op de verantwoordelijke medewerker; 
Het vertrouwen van management en bestuur in medewerkers. 

Figuur 2 Het succes van Missie & Visie en H.O.B. is afhankelijk van H.R.M. [2] 

Het streven naar taakvolwassenheid is een aspect waarbij medewerkers de ruimte krijgen 
om als verantwoordelijke en zelfstandige medewerker te functioneren en zichzelf te 
ontplooien. Behalve taakvolwassenheid van de individuele medewerker wordt daarmee ook 
de taakvolwassenheid van de teams gestimuleerd. In figuur 3 wordt het ontwikkelingsmodel 
voor zelfsturende teams weergegeven. 

'Een zelfsturend team is een vaste groep medewerkers, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een heel 
proces of een duidelijk onderscheiden segment van een proces. Ze leveren een onderscheiden product of dienst 
aan interne of externe klanten '{9}. 

'Zelfsturende teams{9]: 
plannen en bewaken de procesvoortgang; 
lossen dagelijkse problemen op; 
bepalen eigen doe/en; 
verbeteren zelf hun processen; 
nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van geleverde producten en diensten'{9}. 

Door het realiseren van zelfsturende teams tracht de Gemeente Venray de functie van de 
coordinatoren overbodig te maken. Hoe hoger de mate van taakvolwassenheid is, hoe meer 
taken van de coordinator bij het team komen te liggen. De taken van de coordinatoren zijn 
berust op het ondersteunen en motiveren van de medewerkers in hun ontwikkeling naar 
zelfsturing en bij hun realisatie van meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid[12]. Om 
deze opdracht te kunnen voltooien krijgen de coordinatoren 7 taakvelden toegewezen: 
Werkverdeling: het verdelen van het werkaanbod ender individuele medewerkers en/ of het 

team; 
Werkafstemming: afstemming van werkzaamheden op organisatorisch niveau tussen teams 

en afdelingen gericht op integraliteit van producten en diensten; 
Planning: volgens plan oppakken van werkzaamheden door aan te geven welke 

werkzaamheden in welke volgorde en op welk tijdstip moeten worden uitgevoerd 
Controle: toetsen van de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten en diensten, 

afgezet tegen de gestelde doelen en de gemaakte afspraken; 
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Rapportage: periodieke verantwoording welke inzicht verschaft in de geleverde prestaties 
van het team; 

Teamoverstijgend (partner): het signaleren en bewaken van de noodzakelijke afstemming 
van zaken tussen teams, afdelingen en derden om de integraliteit te bevorderen; 

Klankbord: fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers en managers op inhoud, 
procesmatige zaken en vaardigheden. 

i taakv olwassenheid 
~ 

!-/- I +t+I - ·-
accepteren leren participeren zelfsturend --_,,._-...::::::::, 
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instrueren begeleiden motweren loslaten/ 

delegeren 

Roi coordinator taakgericht taakgericht mensgericht mensgericht 

Figuur 3 Ontwikkelingsmodel voor zelfsturende teams 

De Gemeente Venray gebruikt figuur 3 om te kijken in welke fase de huidige teams zich 
bevinden, ofwel hoe staat het met de taakvolwassenheid van elk team. De meeste teams 
blijken nog in de eerste fase van dit ontwikkelingsmodel te zitten. Een enkel team bevindt 
zich in de laatste fase en fungeert als 'zelfsturend' team. 
De oorzaak ligt hoofdzakelijk bij de omvang, de taken en de verantwoordelijkheden van het 
team. Een enkel team, van 2 a 3 medewerkers, kan heel zelfstandig functioneren. De vraag 
is of het team werkelijk voldoet aan de definitie van een zelfsturend team. 

Een voorwaarde om tot een overwogen indeling van teams te komen is een analyse van de 
processen. Om dit te doen zullen de processen eerst beschreven moeten worden, hierbij 
speelt procesmanagement een cruciale rol[8]. 
Basis van een zelfsturend team is namelijk een eenduidig vastgelegd proces met een 
bepaalde mate van regelvrijheid. Voor het team moet daadwerkelijk iets te sturen zijn aan 
het proces waar het team verantwoordelijk voor en tevens eigenaar van is. Op basis van dit 
proces is het mogelijk de verantwoordelijk van het team te bepalen[8]. 
Vervolgens dient het team te beschikken over kennis en vaardigheden om hun eigen proces 
te sturen en te verbeteren. Tevens is het belangrijk dat het team wordt getraind in 
teamgedrag en daarbij voldoende ondersteuning krijgt vanuit de organisatie[8]. 

De vraag is of de Gemeente Venray rekening heeft gehouden met deze voorwaarden 
aangezien het ontbreekt aan actuele en uniforme procesbeschrijvingen. Het is niet 
voldoende om een team te trainen in samenwerking en vervolgens te zeggen dat ze vanaf 
heden met elkaar verantwoordelijk zijn[8]. 
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2 Team Milieu 

2.1 lnleiding 
Het team Milieu maakt onderdeel uit van de afdeling Wonen en Werken. Het team 
Grondbedrijf en het team REB (Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Ontwikkeling en 
Bouwen) vallen ook ender deze afdeling. De afdeling kent een afdelingsmanager die wordt 
ondersteund door twee teamcoordinatoren. Elk team heeft een teamcoordinator. Bij team 
Milieu en team Grondbedrijf is dit dezelfde persoon. De coordinatoren zijn verantwoordelijk 
voor de prestaties van het team. Het coordinatorschap is echter geen leidinggevend niveau 
en daarmee blijft de afdelingsmanager verantwoordelijk als integraal manager voor de 
directie[12]. 
Aangezien het team Milieu in dit onderzoek centraal staat beschrijft hoofdstuk 2 het team 
Milieu in meer detail. Allereerst worden de taken en de verantwoordelijkheden van het team 
beschreven, waarna in de paragraaf 2.3 enkele belangrijke en kenmerkende producten en 
diensten worden aangehaald. 

2.2 Taken en Verantwoordelijkheden 

2. 2. 1 Algemene werkzaamheden 
De werkzaamheden binnen de Gemeente Venray zijn over het algemeen te onderscheiden 
in twee categorieen: regulier werk en projecten. Hoofdzakelijk betreffen de werkzaamheden 
regulier werk. Daarnaast worden de medewerkers betrokken bij diverse 
afdelingsoverschrijdende projecten, voornamelijk de technische medewerkers. 

Het regulier werk zijn de dagelijkse werkzaamheden met voornamelijk kortere doorlooptijden 
in vergelijking met projecten en investeringen. Ook zijn deze werkzaamheden meer klant- en 
productiegericht. De werkzaamheden, het reguliere werk, van het team Milieu bestaan 
hoofdzakelijk uit: 

Basismilieutaken: milieuvergunning, milieumeldingen, bodemonderzoeken, 
geluidsonderzoeken, milieu-effectrapportage, etc.; 
Beleidszaken en verordeningen (nota's); 
Overleggen en/ of adviseren derden over milieugerelateerde activiteiten. 

Projecten zijn samenwerkingsverbanden van medewerkers van verschillende afdelingen en/ 
of teams met verschillende vakgebieden/ achtergronden. Dit zijn voornamelijk lange termijn 
investeringen zoals bestemmingsplannen, ruimtelijk structuurplan, grondbeheer en 
ontwikkelen van woonwijken en bedrijventerreinen. Hierbij wordt in het nodige geval gebruik 
gemaakt van de kennis en kunde van de medewerkers milieutechniek, bijvoorbeeld voor de 
vakgebieden geluid, stank, bodem, etc. 

2.2.2 Taken en verantwoordelijkheden 
De taken en verantwoordelijkheden van het team zijn het uitvoeren van de wetten 
gerelateerd aan alle milieuaspecten zeals: 

de Wet milieubeheer (Wmb ); 
de Wet bodembescherming (Wbb ); 
de Wet geluidshinder (Wgh). 
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Het team Milieu bestaat uit ongeveer 11 medewerkers ( excl. coordinator) met verschillende 
functies. Hierbij wordt gekeken naar de interne medewerkers, zowel full- als parttime. Elke 
functie heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden: 

Medewerkers milieutechniek (5,4 fte's): zij zijn verantwoordelijk voor: 
De uitvoering van milieutechnisch onderzoek: het verrichten, beoordelen van 
milieutechnisch onderzoek en hieromtrent integraal adviseren en concluderen; 
Het ondersteunen van milieubeleid: adviseren, voorbereiden en mede formuleren; 
Het adviseren en uitvoeren over milieuprocedures: op grond van bovenstaande 
wetten. 

Daarbij is er sprake van drie vakgebieden: 
1. Bodem (incl. water en bouwstoffen). 
2. lndustriele sector (incl. geluid en lucht/ geur). 
3. Agrarische sector (incl. stank en ammoniak). 
Medewerkers administratie (1,4 fte's): houden zich bezig met alle administratieve taken 
binnen het team Milieu, o.a. met: 
-- -- Het-in-;-doorboeken,-en muteren van aanvragen naar de geschikte personen; 

Het koppelen van stukken (aanvullingen, bedenkingen) aan de juiste aanvraag; 
Het publiceren van aanvragen. 

Medewerker milieubeleid (0,63 fte's): is verantwoordelijk voor het maken enter uitvoering 
brengen van het milieubeleid. Dit houdt o.a. in: 

Uitvoering geven aan nieuwe wetgeving; 
Uitwerken van strategische plannen naar het milieu toe; 
Jaarlijks maken van het milieuprogramma: activiteiten die komend jaar worden 
uitgevoerd op gebied van verschillende wettelijke milieutaken; 
Jaarlijks maken van het milieuverslag: dit is de evaluatie op het gevoerde 
milieuprogramma van het afgelopen jaar. 

Medewerkers juridische zaken (1,07 fte's): zijn verantwoordelijk voor de juridische 
aspecten van de verschillende procedures. Voor de cluster Milieu houden ze zich bezig 
met: 

Het toepassen van de wetten bij milieuvergunningaanvraag (afhandelen van 
bedenkingen/ zienswijzen); 
Vertegenwoordigen Gemeente bij klachten tegen vergunning (verantwoorden 
tegenover de Raad van State). 

2.3 Producten en diensten 

2. 3. 1 Algemeen 
Binnen het team zijn verschillende producten en diensten te onderscheiden. In deze 
paragraaf zullen de meest belangrijkste basismilieutaken worden besproken. In bijlage 10 
wordt dieper ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van het team Milieu. Hierbij 
worden ook ondersteunende taken beschreven zeals: (Milieu) beroepszaken, adviseren van 
derden (intern en extern), (Milieu) ondersteuning adviseurs, (Milieu) schadeclaims, (Milieu) 
voorlichting/ overleg vergunningen, applicatiebeheer en administratieve en secretariele 
ondersteuning. 

2.3.2 Concept milieuvergunningen 
Deze procedure is in het leven geroepen om het kaf van de koren te scheiden. Het 
aanvragen van een milieuvergunning is een vrij omvangrijke procedure. Ook zijn veel 
bedrijfsgegevens noodzakelijk. Aanvragers krijgen door middel van een concept 
milieuaanvraag snel inzicht in eventuele aanvullingen van een mogelijke milieuaanvraag. 

2.3.3 Milieuvergunning en meldingen AMvB's 
Wanneer er sprake is van het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een bedrijf dient op grond 
van het lnrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) te worden beoordeeld of er 
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sprake is van werkzaamheden en activiteiten die vergunningsplichtig zijn in het kader van de 
Wet milieubeheer. 
lndien dit het geval is kan worden volstaan met het indienen van een melding of dient een 
vergunning te worden aangevraagd. De situatie is afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden en activiteiten. In het laatste geval is er sprake van 'meer milieubelastend' 
bedrijf welke niet voldoet aan de criteria die gesteld zijn voor melding Algemene Maatregelen 
van Bestuur (AMvB's). 

Een melding van Algemene Maatregelen van Bestuur (artikel 8.40) betreft veelal de 'minder 
milieubelastende' bedrijven. Dit geldt voor bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak, welke 
aan zogenaamde 'algemene opgestelde regels' voldoen, zeals horeca, bouw- en houtbedrijf, 
transportbedrijf en akkerbouw. Dit betekent dat kan worden volstaan met het indienen van 
een melding krachtens de Wet milieubeheer. Door middel van een meldingsformulier, in de 
vorm van een checklist, kan worden nagegaan of een melding voldoende is of dat er een 
vergunning moet worden aangevraagd. 
Een milieuvergunning is noodzakelijk wanneer een bedrijf of andere inrichting wil starten met 
of uitbreiden van activiteiten die 'meer belastend' zijn voor het milieu. 

Binnen de Gemeente Venray zijn meldingsplichtige (Wm-AMvB) en 
milieuvergunningsplichtige (Wm-verg.) inrichtingen te onderscheiden (zie tabel 2). De 
categorie-indeling geeft de zwaarte van de milieubelasting weer. 

Soort Categorie Totaal 
1 2 3 4 

Wm-AmvB 478 
I 

361 
I 

35 
I 

- 874 
Wm-verg. 66 354 218 3 641 

Tabel 2 Aantal meldings- en milieuvergunningsplichtige inrichtingen (per 1 mei 2005) 

2.3.4 lntrekken/ aanpassen milieuvergunning 
Het is mogelijk een milieuvergunning in te trekken, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
ambtshalve of op verzoek intrekken. Het intrekken van de milieuvergunning gebeurt meestal 
als een inrichting niet meer bedrijfsmatig in werking is (bijvoorbeeld wanneer er geen dieren 
meer worden gehouden). De inrichtinghouder kan dan schriftelijk verzoeken om de 
milieuvergunning in te trekken. 
Het intrekken van een vergunning kan ook uit een controle van de toezichthouders blijken 
zodat de milieuvergunning wellicht om deze reden ambtshalve ingetrokken dient te worden. 
Een toezichthouder kan tijdens een controle concluderen dat niet aan de voorschriften wordt 
voldaan. In dat geval wordt de milieuvergunning ambtshalve aangepast. 

2.3.5 Aanvullende procedures 
Om een milieuvergunning te verlenen is soms aanvullende informatie noodzakelijk, 
afhankelijk van de aard van de activiteiten en de omgeving. In sommige gevallen gaat een 
milieuvergunningsaanvraag gepaard met een: 

Bodemonderzoek: (zie paragraaf 2.3.6) 
Geluidsonderzoek: (zie paragraaf 2.3. 7) 
MER-procedure: de Milieu Effectrapportage (MER) is een hulpmiddel voor het indienen 
van een aanvraag. Voor bepaalde activiteiten dient altijd een MER opgesteld te worden 
(MER-plichtige activiteiten) en voor anderen dient te worden beoordeeld of een MER 
noodzakelijk is (MER-beoordelingsplichtige activiteiten). Het Besluit MER 1994 regelt 
voor een groot aantal activiteiten welke voorbereidingen worden verwacht. 
In bepaalde gevallen kan een milieuvergunning niet eerder in behandeling worden 
genomen wanneer er een milieueffectrapport is opgemaakt. Een milieueffectrapport geeft 
aan welke belangrijke nadelige gevolgen van een bepaalde activiteit worden verwacht 
voor het milieu en geldt meestal voor grote bedrijven. 
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Ontheffinqen - lozinqenbesluit bodembescherminq: het tijdelijk verlenen (maximaal 4 
jaar) van een ontheffing/ toestemming op het lozen van bedrijfsafvalwater op de bodem. 

2.3.6 Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek in het algemeen is een onderzoek naar de milieuhygienische 
gesteldheid van de bodem (grond en grondwater). De milieutechnische medewerkers 
hebben als taak dit bodemonderzoek (de rapportage) te controleren. Er zijn verschillende 
bodemonderzoeken te onderscheiden afhankelijk van de fase waarin een onderzoek zich 
kan bevinden (afhankelijk van gevonden resultaten van vervuiling): 
1. Historisch onderzoek; 
2. Verkennend onderzoek; 
3. Nader onderzoek; 
4. Aanvullend onderzoek; 
5. Saneringsonderzoek; 
6. Uitvoering saneringsplan. 

1 &2: Historisch en verkennend onderzoek 

3: Nader onderzoek 

4: Aanvullend onderzoek 

5: Saneringsonderzoek 

6: Saneringsplan 

7: Uitvoering saneringsplan (evaluatie) 

Bodemonderzoek 

Figuur 4Verschillende fasen van een bodemonderzoek. 

Overige onderzoeken zijn: 
Nul - en eindsituatie: vergelijken van de grond voor het exploiteren van de geplande 
activiteit en erna. Hierdoor kan gekeken worden of het bedrijf de grond heeft vervuild; 
BOOT-onderzoek (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): onderzoek naar de 
aanwezigheid van ondergrondse tanks en het (eventueel) verwijderen van deze tanks; 
lndicatief onderzoek: dit is een vorm van een verkennend onderzoek. In dit geval wordt er 
naar een specifiek item gezocht. Deze item kan een stof betreffen, of een plek (op een 
halve meter diepte). 

Bodemonderzoeken hebben niet altijd betrekking op een milieuvergunning. Ook kunnen 
bodemonderzoeken warden beoordeeld voor de aan- en verkoop van gronden. Deze 
gronden warden vervolgens gebruikt voor projecten zoals nieuwe bedrijventerreinen en 
nieuwe woonwijken. 

2.3. 7 Geluidsonderzoek 
Bij een geluidsonderzoek wordt beoordeeld of het geluidsniveau van bepaalde activiteiten 
voldoet aan de daarvoor gestelde normen. In dit geval gaat het niet over onderzoeken ten 
behoeve van milieu gerelateerde procedures zoals milieumeldingen en 
milieuvergunningaanvragen. 
Een geluidsonderzoek, ofwel een akoestische rapport, kan als aanvullende informatie 
noodzakelijk zijn op een milieuvergunningaanvraag. 

2.3.8 fvlelding 8. 19 
Een melding 8.19 wordt als aanvulling op een bestaande milieuvergunning ingediend. Een 
melding 8.19 betreft alle meldingen van veranderingen van een inrichting zonder nadelige, 
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dan wel met uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu, of met nadelige gevolgen waarbij 
de huidige vergunningsvoorschriften toereikend blijven. Het betreft een kleine wijziging op 
een bestaande milieuvergunning. Dit zijn de meldingen die buiten het kader van de AMvB's 
vallen. 

2. 3. 9 Overigen 
Overige producten en diensten binnen het team zijn: 

Nadere Eis: aanvullende voorschriften op een milieumelding AMvB's; 
Geluidsverruiming (o.a. horeca): beoordelen van festiviteiten (= horeca gerelateerd) op 
een verhoging of beperking van de toegestane geluidsnormen/-niveaus; 
Melding bouwstoffenbesluit: het melden van toepassingen van grote partijen 
bouwstoffen/ grond wanneer het licht verontreinigde stoffen bevat zonder het milieu te 
schaden. 

!--~~?;,~~:;~- -----r;;~~f~;~~t;-~ -- ~u;.-.~~"""'~:.~~~~~g: - -[' 
milieuaanvraag -+ Melding: ----:: M Bodemonderzoek l 

AMvB's (evt. Nadere Eis): Geluidsonderzoek I~ 
Art. 8.40 Onth. lozingenbesluit- 111111'!""'" 

Art. 8.44 Li.',,, RE bodembescherming ............ ---------~ Art. 8.19 (horende bij lntrekken (verzoek/ 
~ Milieuvergunning) ambtshalve) 

Aanpassen 

Bodemonderzoek (aan-/ verkoopgrond, 
projecten, etc.), geluidsonderzoek 

' : ... 

-:::s 
Q. -:::s 
0 

_I Melding bouwstoffenbesluit, I 

~~"'"'"' ..... -.... -..... -.... ·.~.l ··· · · · · ······· ··· · · ·· · ·· · ·· · · ·· · · ····· ··:·~·l ·~·l:~~:.:l~i-~.: ......................................... '""' .... -.... -.... -..... -.... -.... -..... -.... -.... -.... -.... -..... -.... -.... -..... -.... -.... -.... -..... -.... -.... -..... -.... -.... -.... -..... -.... -.... -..... -.... -.... -.. .J+t . ..._____. 
Figuur 5 Relatie tussen diverse (milieu)producten en diensten. 

2.3.10 Relaties 
In figuur 5 worden de relaties tussen bovengenoemde producten en diensten weergegeven. 
De meeste producten hebben een relatie met de milieuvergunningsprocedure. De 
procedures van de diverse producten verschillen in lengte (aantal activiteiten). Ook het 
aantal (verschillende) betrokken medewerkers neemt toe naarmate de procedure langer is. 
In bijlage 10 worden deze procedures uitgebreid beschreven. 
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3 Plan van aanpak 

3.1 lnleiding 
Dit hoofdstuk behandelt het plan van aanpak van dit afstudeeronderzoek. Het beschrijft de 
stappen welke genomen zijn om de opdracht tot uitvoering te brengen. In paragraaf 3.2 
wordt stilgestaan bij het tot stand komen van de definitieve opdracht. Hierbij beginnen we 
met de initiele opdracht en vervolgen de weg naar de uiteindelijke opdrachtformulering. 
Paragraaf 3.3 beschrijft welke stappen leiden tot een generieke methode voor het 
beschrijven van (werk)processen. Deze generieke methode wordt in paragraaf 3.4 uitgebreid 
behandeld. In paragraaf 3.5 wordt deze toegepast op een relevant product binnen de 
afdeling Wonen en Werken. Tenslotte wordt in paragraaf 3.6 een prestatiesturingssysteem 
gekozen uit de door de literatuur aangedragen methoden en technieken. 

3.2 Opdrachtformulering 

3.2.1 lnitiele opdracht 
De initiele opdracht richtte zich op het inzichtelijk maken van de producten en processen 
binnen de Afdeling Wonen en Werken. Dit inzicht ontbreekt bij de Gemeente Venray door het 
ontbreken van actuele en uniforme procesbeschrijvingen. 

Gedurende de initiele fase werd het doel om de processen te beschrijven niet helder 
gedefinieerd. Alleen het inzichtelijk maken van de processen blijkt niet voldoende te zijn. 
Vooraf meet bekend zijn wat de organisatie wil realiseren met het beschrijven van haar 
processen. Alleen dan hebben procesbeschrijvingen een functionele waarde binnen de 
organisatie, een afdeling of een team. 
Daarom meet het doel van deze procesbeschrijvingen helder en concreet zijn. Dit 
gebruikersdoel is gebaseerd op de algemene organisatiedoelen die worden nagestreefd. De 
organisatiedoelen zijn weer af te leiden uit de visie en missie van de organisatie. 

Alleen het maken van procesbeschrijvingen is niet voldoende voor een wetenschappelijke 
opdracht vanuit de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de TU/e. De opdracht biedt 
onvoldoende diepgang en raakvlakken met de opleiding. Daarom wordt gekeken naar het 
(gebruikers)doel van deze procesbeschrijvingen vanuit de Gemeente Venray en zullen we 
ons beperken en richten tot een procesbeschrijving. 

3.2.2 Defintieve opdracht 
De visie van de Gemeente Venray richt zich op het streven naar transparantie en openheid. 
Dit trachten ze te realiseren door het inzichtelijk maken van processen, het definieren van en 
het sturen op de gewenste resultaten en het nakomen van afspraken hierover. Het resultaat 
van dit alles meet uiteindelijk leiden tot een verbeterde bedrijfsvoering. 

De gewenste resultaten zijn binnen een dienstverlenende organisatie sterk afhankelijk van 
de prestaties van de medewerkers. De medewerkers worden gezien als de belangrijkste en 
duurste productiefactor van de gemeentelijke organisatie. Belangrijk is om deze zo efficient 
en effectief mogelijk te gebruiken. Kortom, het realiseren en bevorderen van de 
organisatiedoelen is afhankelijk van de productiviteit van de medewerkers. 

Ook de Gemeente Venray ziet haar personeel als succesfactor in de organisatie. Dit trachten 
ze te realiseren door steeds meer verantwoordelijkheden te geven aan deze medewerkers 
waardoor de mate van taakvolwassenheid toeneemt. Uiteindelijk is het doel binnen de 
gemeentelijke organisatie het streven naar zelfsturende teams. Dit is makkelijker gezegd dan 
gedaan aangezien zelfsturende teams aan een aantal ontwerpprincipes dienen te voldoen. 
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Een belangrijk hulpmiddel om het zelfsturend vermogen binnen de gemeente te bevorderen 
is het werken met een prestatiesturingssysteem. Prestatiesturing is een methode om te 
bevorderen dat individuen en teams hun inspanningen optimaal richten op het realiseren van 
de organisatiedoelen[4]. 

Uiteindeliik is de definitieve opdracht, bestaande uit drie fasen, als volgt oedefinieerd: 
1. Genereer een generieke methode om de (werk)processen te beschrijven met a/s doe/ 

het bevorderen van het zelfsturende vermogen door het meten en het bevorderen 
van de productiviteit van de medewerkers. 

2. Pas de methode toe op een relevant product binnen de afdeling Wonen en Werken. 
3. Ontwikkel een prestatiesturingssysteem voor dit product. 

3.3 Methode procesbeschrijving 

3. 3. 1 /nleiding 
In deze paragraaf wordt gekeken welke methode(s) of techniek(en) het beste van toepassing 
zijn om de processen te beschrijven om vervolgens het doel te dienen ('het bevorderen van 
het zelfsturende vermogen door het meten en het bevorderen van de productiviteit van de 
medewerkers). 

Om uiteindelijk tot een procesbeschrijving te komen wordt een aantal stappen doorlopen[8]: 
1. Selecteer het product en bepaal de systeemgrens (3.3.2); 
2. ldentificeer het proces (3.3.3); 
3. Bepaal de methode (3.3.4); 
4. Beschrijf het proces (3.3.5). 

3.3.2 Product en systeemgrens se/eCteren 
Allereerst wordt een product gekozen waarvan het proces dient te worden beschreven. De 
toegevoegde waarde is het hoogst, wanneer dit een relevant product is binnen een team, 
een afdeling, en de organisatie. Het product zal aan een aantal voorwaarden moeten 
voldoen: 

Frequentie: er dient sprake zijn van routinematig werk (geen projecten, maar regulier 
werk); 
Tijd: de activiteiten dient binnen het team een groot deel van hun werkzaamheden in 
beslag te nemen (tijd is geld). 

Na het bepalen van het product is het geed om te kijken waar de grenzen van het systeem 
liggen. Om dit te kunnen bepalen meet worden vastgesteld welke activiteiten binnen en 
buiten het systeem vallen. Hierbij wordt gekeken naar de relatie van het gekozen product 
met de overige producten en diensten. 
Om een volledig beeld te vormen is het geed om de relaties tussen de producten (en 
diensten) in een schema uit te werken. Wanneer enkele producten sterk afhankelijk zijn van 
elkaar is het verstandig ervoor te kiezen deze producten in het hoofdproces mee te nemen. 
Het succes van een product is afhankelijk van het andere product. 

3.3.3 Processen identificeren 

3. 3. 3. 1 Selectie methode 
Wanneer de visie, en vervolgens het gebruikersdoel, is bepaald is de volgende stap het 
identificeren van de processen van de geselecteerde systeemgrens[8]. Hoe deze processen 
er uit zien is afhankelijk van de methode die wordt gekozen om het proces te identificeren. 
Enkele methodes om processen te identificeren zijn[8]: 

vanuit een externe norm (zeals NEN-ISO 9000-norm); 
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via een boomdiagram; 
vanuit het hoofdproces (daarna de werkprocessen en vervolgens de instructies); 
vanuit het proces van de klant. 

De eerste methode, vanuit de externe norm, wordt minder gevolgd. De processen blijven op 
zichzelf staan en er is geen zichtbaar logische samenhang met waar de organisatie voor 
staat. 
De tweede methode, via een boomdiagram, wordt veelvuldig gebruikt bij het beschrijven van 
de Administratieve Organisatie. Middels een min of meer functionele indeling wordt een 
breed beeld gekregen van de (sub)processen. 
De laatste methode, vanuit het proces van de klant, is in tegenstelling tot de andere 
methodes extern gericht. De processen worden vanuit het perspectief van de klant 
bekeken[8]. Het gebruikersdoel legt de nadruk echter op de medewerkers. 

Gezien de opdracht om een generieke methode te generen is gekozen om het proces vanuit 
het hoofdproces, de werkprocessen en vervolgens de instructies te identificeren. Deze 
methode is te gebruiken voor de organisatie als geheel. Het proces is redelijk abstract te 
noemen waarbij wordt gekeken welke input, in welke processtappen, wordt omgezet in welke 
output[9]. 

3. 3. 3. 2 Blackbox 
Om tot het hoofdproces te komen wordt het proces beschouwd als een blackbox. Deze 
benadering verdeelt het hoofdproces in drie (proces)elementen. Deze elementen zijn: 
• Input: 

Welke input is nodig voor het proces? (informatie, materiaal, standaarden, procedures, 
etc.); 

• Transformatie: 
Welke activiteiten liggen binnen/ buiten het systeem?; 

• Output: 
Welke output komt uit het proce~ ((tussen)producten, diensten, etc.)? 

Bij het bepalen van deze elementen wordt meer inzicht gegeven in de omgeving van het 
proces, de randvoorwaarden, de (interne en externe) klanten, etc. Hier wordt duidelijk 
gemaakt welke activiteiten binnen of buiten het proces vallen. 

Hoofdproces 

Werkproces 

lnstructies 

Etcetera 

Figuur 6 Vanuit hoofdproces kan steeds elke processtap worden opgedeeld 

3. 3. 3. 3 Hoofdproces en werkprocessen 
De volgend stap is het bekijken van het hoofdproces. Hiervoor dient de blackbox te worden 
geopend en vervolgens wordt het proces onderscheiden in verschillende fasen (zie figuur 6). 
Deze fasen kunnen worden onderscheiden door de aanwezigheid van bijvoorbeeld 
tussenproducten en voorraadpunten in het proces. Om het overzicht te behouden is het goed 
niet meer dan 6 fasen te onderscheiden. 
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De fasen worden uitgedrukt door middel van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld 
gelden voor het milieuvergunningsproces de volgende fasen: het voortraject, de definitieve 
aanvraag, de toetsing, het ontwerpbesluit, het besluit en de nazorg. 

Wanneer het hoofdproces is bepaald kunnen vervolgens de werkprocessen worden afgeleid. 
Hierbij wordt de input, de transformatie en de output van elke fase bekeken. Elke fase wordt 
vervolgens opgesplitst in werkprocessen. Deze werkprocessen zijn gelijk aan de 
belangrijkste activiteiten die plaatsvinden in deze fase van het proces. 
Om vanuit het hoofdproces te komen tot de werkprocessen worden verschillende 
procesbeschrijvingen verzameld en bekeken. Om deze te controleren op volledigheid 
worden deze vervolgens voorgelegd aan de betrokken medewerkers. 

De verschillende activiteiten binnen elke fase zijn te onderscheiden aan de hand van de 
taken en werkzaamheden van de verschillende betrokken medewerkers. Elke medewerker 
voert binnen een proces zijn/ haar bewerkingen uit. Deze activiteiten kunnen worden 
onderscheiden door aanwezigheid van wachtrijen in het proces. 
De activiteiten worden beschreven door middel van een werkwoord en een zelfstandig 
naamwoord zoals 'opstellen OBS'. 

• Een wachtrij wacht op capaciteit: bijvoorbeeld wachten op controle van technische toetser of wachten op het 
verwerken in StraMIS. 
Een voorraadpunt wacht op een beslissing omtrent verdere bestemming of bewerking: bijvoorbeeld het 
wachten op aanvullingen (na de ontvankelijkheid en technische toets) of ter inzage liggen van 
ontwer besluit. 

label 3 Verschil tussen voorraadpunt en een wachtrij(6] 

De volgende stap is het onderscheiden van instructies. lnstructies hoeven niet verder in de 
vorm van een proces te worden beschreven, regels , instructies en dergelijke volstaan ook. 
Echter voor dit onderzoek zou dit te ver gaan en we beperken ons tot de werkprocessen. 

3.3.4 Methode bepalen 
Deze stap bepaalt welke methode wordt gebruikt om de uiteindelijke ge'identificeerde 
processen te beschrijven, ofwel de 'format' van de procesbeschrijving[9]. De methode van 
procesbeschrijving bepaalt welke aspecten van een proces worden vastgelegd. Dit is 
bepalend voor wat met de processen kan worden gedaan en afhankelijk van het 
gebruikersdoel. 
In de literatuur worden vele methoden en technieken beschreven voor het beschrijven, het 
vastleggen, het modelleren en het simuleren van processen. Bij het zoeken naar bruikbare 
literatuur is gebruik gemaakt van verschillende zoekmachines (ABl-lnform, etc.) en internet 
(Google, etc.). Ook binnen de catalogus van de TU/e is gezocht naar artikelen en boeken 
over het modelleren van (bedrijfs)processen binnen gemeentelijke organisaties (en 
dienstverlening). In bijlage 8 is een selectie weergegeven van de wetenschappelijke 
artikelen. 
Twee artikelen[3, 9] beschrijven ieder afzonderlijk de ontwikkeling van een raamwerk. Beide 
raamwerken maken het mogelijk om methoden, technieken en modellen afhankelijk van het 
(gebruikers)doel te categoriseren. Wanneer de variabelen van deze raamwerken worden 
vergeleken met het gebruikersdoel van de Gemeente Venray kan een selectie worden 
gemaakt van verschillende potentiele methoden. 

De eisen, die worden gesteld aan deze generieke methode, zijn afhankelijk van een aantal 
aspecten. 

Organisatie: 
• Dienstverlenende organisatie; 

Gebruikersdoel (afgeleid van de organisatiedoelen): 
• Bevorderen van zelfsturend vermogen; 
• Meten en bevorderen van de productiviteit. 
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Binnen de dienstverlenende bedrijven moet op het gebied van procesmanagement rekening 
worden gehouden met: 

Het niveau waarop de processen worden beschreven; 
De mate van beheersbaarheid en de wenselijkheid daarvan; 
De meetbaarheid van het proces; 
Wie bij het proces beschrijven wordt betrokken; 
De mate waarin de klant mede het resultaat bepaalt. 

Het bevorderen van het zelfsturend vermogen heeft als doel om uiteindelijk te komen tot 
zelfsturende teams. Voor zelfsturende teams gelden enkele ontwerpprincipes. Enkele 
principes zijn: 

• Eenduidig proces (met bepaalde mate van regelvrijheid); 
• Team is verantwoordelijk en eigenaar van het proces; 
• Hoge taakafhankelijkheid van het team binnen het proces; 
• Bevoegdheden om zelfstandig te functioneren. 

De productiviteit richt zich op de effectiviteit en efficientie van de medewerkers. Behalve de 
goede dingen doen betekent dit ook de dingen goed doen. Om deze te kunnen meten en 
vervolgens te kunnen bevorderen is het verstandig de verantwoordelijke medewerkers in het 
proces weer te geven. Hierbij richten we ons tot de meest relevante activiteiten om het 
proces niet te gedetailleerd te beschrijven. 

Twee methoden blijken het meest geschikt te zijn, te wetende IDEFO-methode en de 
flowchart-methode. Uiteindelijk wordt gekozen voor een combinatie van beide methoden. De 
volgende paragraaf beschrijft bovenstaand proces en de uiteindelijke methode. 

3. 3. 5 Proces beschrijven 
De laatste stap is het beschrijven van de processen. Na het bepalen van de methode dient 
het te worden toegepast op het ge"identificeerde proces. Hoe deze processen worden 
weergegeven (lay-out en communicatie) is medebepalend voor het draagvlak, de 
herkenbaarheid en de toegankelijkheid. Daarbij is het mogelijk twee varianten te kiezen om 
het procesbeschrijvingstraject te doorlopen[8]: 

Expertbenadering (topdown); 
Acceptatiebenadering (bottom-up). 

Bij de eerste variant, de expertbenadering, wordt een externe deskundig ingehuurd om de 
processen te gaan beschrijven. Met de betrokkenen uit de processen wordt een interview 
gehouden. Op basis van de verzamelde informatie wordt het proces door de deskundige 
beschreven. De procesbeschrijving kan vervolgens voor advies en voor het creeren van 
draagvlak aan de medewerkers worden voorgelegd. Het management geeft uiteindelijk de 
goedkeuring. 
De tweede variant legt de nadruk nog meer op het betrekken van medewerkers gedurende 
het traject, zij maken als het waren zelf de procesbeschrijving. 

3.4 Resultaat methode 

3.4. 1 lnleiding 
Na het identificeren wordt bepaald welke methode wordt gebruikt om het proces te 
beschrijven. Deze stap is een eenmalig proces, welke voor alle andere procesbeschrijvingen 
kan worden gebruikt. 
Om tot een generieke methode te komen zijn verschillende artikelen en boeken bestudeerd. 
Uit deze literatuur is vervolgens een selectie gemaakt (paragraaf 3.4.2). Twee artikelen 
worden vervolgens in paragraaf 3.4.3 en 3.4.4 bekeken. Seide artikelen richten zich op het 
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ontwikkelen van een raamwerk om verschillende methoden en technieken van proces 
modelleren te categoriseren. 
Gezien de eisen van de opdracht komen we uiteindelijk tot 2 methoden, welke in paragraaf 
3.4.5 worden bekeken en vergeleken. In de laatste paragraaf beschrijven we het uiteindelijke 
resultaat; de methode. 

3.4.2 Verschillende methoden 
In de literatuur worden in diverse artikelen verschillende methoden aangereikt om processen 
te beschrijven (of te modelleren). Deze artikelen beschrijven een reeks aan methoden, 
technieken en modellen welke toepasbaar zijn in verschillende situaties. In bijlage 8 worden 
deze artikelen weergegeven. Elke methode of techniek heeft zijn eigen voor- en nadelen en 
kan voor verschillende doelen worden gebruikt. 
Twee artikelen [3, 9] richten zich op de vele methoden, technieken en modellen om 
bedrijfsprocessen en informatiesystemen te ontwerpen (beschrijven, modelleren, etc.). Zij 
introduceren elk een raamwerk waarin de verschillende methoden en technieken worden 
gecategoriseerd aan de hand van vastgestelde criteria. Deze twee raamwerken worden in de 
volgende twee paragrafen ge'lntroduceerd. Vervolgens wordt gekeken welke methoden uit 
deze raamwerken het beste bij deze gemeentelijke organisatie passen. 

3.4.3 Raamwerk 1 
In het artikel van M.G. Giaglis, ~ Taxonomy of Business Process Modeling and Information 
Systems Modeling Techniques', is een evaluatieraamwerk ontwikkeld met als doel het 
bestuderen en positioneren van methoden en technieken voor het beschrijven en modelleren 
van bedrijfsprocessen en/ of informatie systemen. Het raamwerk suggereert drie 
evaluatievariabelen om methoden en technieken te classificeren en te evalueren: 

breedte: richten op het doel van het model, welke kenmerkend zijn voor de methoden, 
technieken of modellen (zie tabel 4 ); 
diepte: omvatten de verschillende perspectieven op het modelleren (zie tabel 5); 
passend: typische projecten, welke passen bij de methode, techniek of model (zie figuur 
7). 

Modeling Goals and Objectives Requirements for Modeling Techniques 

Support human understanding and communication Comprehensibility, communicability 

Support proces improvement 

Support process management 

Support proces development 

Support process execution 

Model process components reusability, measurability, 
comparability, support technology selection and 
incorporation, support process evolution 
Support reasoning, forecasting, measurement, 
monitoring, management, and coordination 
Integrate with development environments, support for 
process documentation, reusability 
Automate process tasks, support cooperative work, 
automateperformance measurement, check process 
inte ri 

Tabel 4 BPM/ ISM goals and requirements (adapted from Curtis et al. 1992). 

Different "proces perspectives": 
1. The functional perspective represents what process elements (activities} are beinq performed. 
2. The behavioral perspective represents when activities are performed (for example, sequencing) as well as 

aspects of how are performed through feedback loops, iteration, decision-making conditions, entry and exit 
criteria, and so on. 

3. The organizational perspective represents where and by whom activities are performed, the physical 
communication mechanisms used to transfer entities, and the physical media and locations used to store 
entities. 

4. The informational perspective represents the informational entities (data) produced or manipulated by a 
process and their interrelationships. 

Tabel 5 Different perspectives for proces modeling 
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Figuur 8 Classificatie matrix om te selecteren uit verscheidene proces modelleertechnieken 

3.4.4 Raamwerk 2 
In het artikel van RS. Aguilar-Saven, 'Business process modelling: Review and framework', 
wordt ook een raamwerk beschreven waar verschillende methodes en technieken worden 
geclassificeerd afhankelijk van het gebruikersdoel (zie figuur 8). 
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Op de horizontale as van deze matrix staat het doel van deze methoden weergegeven. De 
methoden zijn in 4 categorieen te onderscheiden: 

1. beschrijvende modellen t.b. v. de lerende organisatie; 
2. beschrijvende en analytische modellen voor het ondersteunen van beslissingen t.b.v. 

procesontwikkelingen en -ontwerp; 
3. analytische modellen voor ondersteuning van beslissingen t.b.v. het uitvoeren en het 

beheersen van het proces/ de processen; 
4. ondersteunende modellen t.b.v. de lnformatie Technologie. 

De verticale as maakt onderscheid tussen het passieve en het actieve karakter van de 
verschillende methoden en technieken. Het passieve karakter betreft het ontbreken van de 
mogelijkheid om aanpassing van het systeem te implementeren zonder daarbij het gehele 
model te veranderen. Het actieve karakter benadrukt het dynamische aspect van modellen 
om verandering toe te passen zonder daarbij het gehele model te vernieuwen. 

3.4.5 Vergelijken raamwerken 
Om te beoordelen welke methode, techniek of model het beste kan worden toegepast 
worden de twee beschreven raamwerken gebruikt. Bij elk raamwerk wordt gekeken welke 
variabelen passen bij de gedefinieerde opdracht. Het raamwerk van Giaglis suggereert drie 
evaluatievariabelen om methoden en technieken te classificeren en te evalueren. Het 
raamwerk van Aguilar-Saven beschrijft twee variabelen. 

Vervolgens wordt gekeken in welke mate bovenstaande variabelen passen bij de geschetste 
situatie zeals in de opdrachtformulering is weergegeven. Het is lastig om een variabele te 
kiezen. Een organisatie is continu in beweging en kan op verschillende vlakken en 
momenten binnen de organisatie andere doelen nastreven. Daarom zijn de variabele breed 
gekozen. Na het bepalen van de variabelen is het mogelijk te kijken welke methoden en/ of 
technieken geschikt kunnen zijn. In tabel 6 staan de potentiele methoden en technieken. 

Behalve deze twee raamwerken presenteert Dorr[8] ook enkele methoden genoemd om 
processen te beschrijven binnen de dienstverlening, namelijk: IDEFO, Flowcharts (of 
stroomschema), en werkinstructies. De methode IDEFO en Flowcharts worden ook in beide 
raamwerken genoemd als potentiele methoden. In de bijlage 9 worden beide methoden 
beschreven (de kenmerken, de voor- en nadelen, etc.) en vergeleken. 

De volgende variabelen (en daarmee de methoden) zijn gekozen: 
- Raamwerk 1 (Giaglis): 

0 Breedte: inzichtelijkheid en communicatie, procesverbetering, proces management. 
0 Diepte: functionele (wat) en organisatorische (waar en wie) perspectief 
0 Passend: uiteindelijk HRM (zelfsturende teams) 

- Raamwerk 2 (Aguilar-Saven): 
0 Doel: beschrijvend model t.b.v. het leren 
0 Verander1iikheid: oassief 

De methoden en technieken die in de aanmerking komen zijn: 
- Raamwerk 1 (Giaglis): 

- Functional: Flowcharts, IDEFO, (IDEF3), Simulation, (System dynamics), DFD, (UML) 
- Organizational: RAD, System dynamics, Simulation, (IDEFO) 

- Raamwerk 2 (Aguilar Saven): 
- IDEFO, RID, DFD, RAD, Flowcharts, Gant Chart 

Tabel 6 Resultaten uit de twee raamwerken: de gekozen variabelen en de methoden 

3. 4. 6 Resultaat 
Bij het bepalen van de methode zijn we gestuit op twee mogelijke methoden: IDEFO en 
flowcharts. Besloten is om deze methoden te combineren tot een generieke methode. 
Uiteindelijk is besloten om een combinatie van elementen te gebruiken van de beschreven 
methoden. 
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Het proces wordt beschreven door verschillende elementen. Wij onderscheiden de volgende 
elementen: 
• Activiteiten (rechthoek): de activiteit wordt beschreven d.m.v. een werkwoord en 

zelfstandig naamwoord. Elke activiteit heeft zijn eigen (IDEFO): 
o Input; 
o Output; 
o (Hulp )middelen zeals mensen, machines, systemen; 
o Stuurinformatie zeals afspraken, voorschriften, procedures, checklisten, 

standaarden, jurisprudenties, etc. 
• Proces input (rechthoek met ezelsoor): informatie, grondstoffen; 
• Proces output (rechthoek met ezelsoor): eindproducten, tussenproducten; 
• Voorraden/ wachtriien (driehoek): locaties waar (tussen)producten wachten op een 

beslissing of een bewerking of op beschikbare capaciteit; 
• Beslissinqen (wybertje): momenten in het proces dat (tussen)producten kunnen kiezen 

uit twee of meerder routes (afhankelijk van de aard van het product). 

De manier waarop het proces wordt beschreven is in beide gevallen anders. IDEFO is van 
links(boven) naar rechts(onder). Flowcharts zijn van boven naar beneden. Wij besluiten het 
proces van links naar rechts te beschrijven (zeals bij IDEFO/ IDEF3). 

Om het doel te dienen moeten de verantwoordelijkheden van de medewerkers zichtbaar zijn. 
Echter zijn beide methoden niet geschikt om verantwoordelijken te koppelen aan de 
activiteiten. Hier zal een creatieve oplossing voor dienen te warden gevonden. In dit geval is 
gekozen om een extra systeemgrens te trekken om de bijbehorende elementen (activiteiten, 
beslissingen, voorraadpunten/ wachtrijen) van elke verantwoordelijke medewerker 
afzonderlijk te bundelen. 

3.5 Resultaat procesbeschrijving 

3. 5. 1 lnleiding 
De volgende fase van de opdracht bestaat uit het toepassen van boven beschreven methode 
op een relevant product van de afdeling Wonen en Werken. Hierbij warden dezelfde stappen 
doorlopen als beschreven in paragraaf 3.3. 
1. Selecteer het product en bepaal de systeemgrens (3.5.2); 
2. ldentificeer het proces (3.5.3); 
3. Bepaal de methode (3.5.4 ); 
4. Beschrijf het proces (3.5.5). 

3.5.2 Product en systeemgrens se/ecteren 
Belangrijk is om vooraf te bepalen op welke product het hoofdproces is gebaseerd. De 
gemeentelijke organisatie kent namelijk een hoge diversiteit aan producten en diensten. De 
(eind)verantwoordelijkheid van deze producten en diensten ligt meestal binnen een team. Elk 
team is namelijk verantwoordelijk voor een eigen set producten en diensten in hun 
vakgebied. 

De keuze om de opdracht te richten op het team Milieu is eenvoudig te omschrijven. Om 
processen te omschrijven zijn routines nodig. Binnen de Gemeente Venray is voornamelijk 
het reguliere werk routinematig te noemen. Binnen de afdeling Wonen en Werken komen 
alleen het team Milieu en (sub)team Bouwen hiervoor in aanmerking. Besloten is om het 
onderzoek te richten op het team Milieu aangezien de werkdruk binnen het team Bouwen 
aanzienlijker hoger is. 

Om een geschikt product te kiezen is het goed om te kijken naar het meest relevante product 
binnen het team. Deze relevantie is het makkelijkst te bepalen door een combinatie te 

23 



TU/e Gemeente Venray 

nemen van de twee factoren tijd en frequentie. Het product, welke het team het meeste werk 
en tijd kost en met enige regelmaat en routine moet warden geleverd, is het meest geschikt. 
Binnen het team Milieu zijn een aantal producten en diensten te onderscheiden (zie 
hoofdstuk 2). Echter de milieuvergunning komt het meest in aanmerking om als relevant 
product te warden bestempeld. Dit product maakt binnen het team het grootste deel uit van 
hun werkzaamheden. In paragraaf 4.2.2 komen we hier op terug. 

Om de systeemgrens te bepalen wordt vervolgens gekeken hoe de relatie van het gekozen 
product is t.o.v. andere producten of diensten binnen het team (zie figuur 5). Wanneer het 
resultaat van een product sterk afhankelijk is van het resultaat van het andere product is het 
verstandig dit product bij het systeem, ofwel de procesbeschrijving, te betrekken. De 
systeemgrens wordt dus niet alleen bepaald door de aanwezige procedures. 
In het geval van de milieuvergunning blijkt dit het vooroverleg en de concept milieuaanvraag 
te zijn. De systeemgrens van het milieuvergunningsproces bestaat vervolgens uit: 

(Voor)overleg; 
Concept milieuaanvraag; 
Milieuvergunningsprocedure. 

3.5.3 Processen identificeren 
De volgende stap is het identificeren van de processen. Eerst dient het hoofdproces te 
warden bepaald. Besloten is om het proces van de milieuvergunning te gaan beschrijven ten 
behoeve van de opdrachtformulering. We noemen het hoofdproces voor het gemak 
milieuvergunningsproces. 
Na het bepalen van het product en de systeemgrens wordt via de blackbox-benadering 
stapsgewijs ingezoomd op het hoofdproces. Het hoofdproces wordt allereerst opgesplitst in 
verschillende fasen en vervolgens toegespitst op de werkprocessen welke de belangrijkste 
en meest relevante activiteiten van het proces zijn. 
Om tot deze fasen en werkprocessen te komen is het goed gebruik te maken van de 
aanwezige procesbeschrijvingen zeals de aanwezige procedures uit postregistratiesysteem 
Corsa, de beschreven activiteiten uit het tijdregistratiesysteem TIM en de Administratieve 
Organisatie. Behalve de aanwezige procesbeschrijving is het verstandig deze 
procesbeschrijving te toetsen bij de betrokken medewerkers. 

3.5.4 Methode bepalen 
Het bepalen van de methode is een eenmalige stap welke in de vorige paragraaf uitgebreid 
is behandeld. Deze generieke methode wordt toegepast op het milieuvergunningsproces. 

3. 5. 5 Proces beschrijven 
Wanneer het proces is ge"identificeerd dient het proces te warden beschreven. Hierbij wordt 
oak gekeken wie welke verantwoordelijkheden in het proces draagt. Dit is noodzakelijk om te 
weten waar de verantwoordelijkheden liggen. 
Na het maken van een opzet van een beschrijving van het milieuvergunningsproces wordt dit 
voorstel voorgelegd aan de betrokken medewerkers. Op deze manier trachten we tot een 
beschrijving te komen waar iedereen zich in kan vinden. 
Nu bekend is welke methode gebruikt gaat warden om de processen vorm te geven starten 
we met het beschrijven van het proces. Om dit te realiseren dienen een aantal stappen te 
warden doorlopen: 

Bepalen van de relevante activiteiten per fase (zie werkprocessen): 
o Bepaal input (per activiteit); 
o Bepaal output (per activiteit); 
o Bepaal (hulp )middelen (per activiteit); 
o Bepaal stuurinformatie (per activiteit). 

Bepalen van relevante voorraadpunten (en wachtrijen); 
Bepalen van beslissingen (keuzes) binnen het proces; 
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Bepalen van de verantwoordelijkheden: hierbij proberen de activiteiten, voorraadpunten 
en beslissingen te koppelen aan de verantwoordelijke. medewerkers. Om elke functie 
wordt vervolgens een systeemgrens geplaatst. 

In dit geval is gekozen om een extra systeemgrens te trekken om de bijbehorende 
elementen (activiteiten, beslissingen, voorraadpunten/ wachtrijen) van elke verantwoordelijke 
medewerker afzonderlijk. Hierbij valt de keuze uit technische, administratieve en juridische 
medewerkers. Aan de verantwoordelijkheden zijn vervolgens prestatie-indicatoren te 
koppelen voor het uiteindelijke prestatiesturingssysteem. 
Tijdens dit procesbeschrijvingstraject is gebruik gemaakt van de expertbenadering. 
Resultaten van de procesbeschrijving zijn veelvuldig teruggekoppeld met de betrokkenen. 

3.6 Methode prestatiesturingssysteem 

3. 6. 1 lnleiding 
Naast het inzichtelijk maken van het milieuvergunningsproces is de volgende fase het 
koppelen van prestatie-indicatoren aan de verantwoordelijkheden uit het proces. Prestatie
indicatoren maken het mogelijk prestaties en resultaten van de organisatie, in dit geval het 
team, te meten. 
Meten is weten; om resultaatgericht te werken is het nodig om te kijken of de gestelde 
doelstellingen zijn gehaald. Deze doelstellingen zijn een vertaling van de organisatiedoelen. 
Ze geven inzicht in de mate waarop de organisatiedoelen warden behaald. Het stellen van 
doelen en het terugkoppelen van de behaalde resultaten levert mogelijke verbeteringen op. 
De literatuur beschrijft verschillende methoden en instrumenten om tot prestatie-indicatoren 
te komen: 

Balanced Scorecard [5, 7, 8]; 
Policy Deployment [5, 7, 8]; 
Management by Objectives [5, 7, 8]; 
ProMES [7, 11]. 

3. 6. 2 Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard (BSC) is een raamwerk dat managers kan helpen om de m1ss1e, 
strategie en doelen van een organisatie te vertalen in een hanteerbare set van prestatie
indicatoren[7]. Behalve financiele en niet-financiele indicatoren combineert BSC interne en 
externe indicatoren door gebruik te maken van vier perspectieven[7]: 
1. Financieel (extern): 

Verantwoording afleggen aan de geldverstrekkers, vooral relevant voor de 
aandeelhouders en eigenaren van het bedrijf (vb. cashflow, groei in marktaandeel). 

2. lnterne processen (intern): 
Welke processen moeten we perfect beheersen? Meten van prestaties van die 
processen die de grootste invloed hebben op de financiele prestatie en de 
klantentevredenheid (vb. doorlooptijd, claims voor schadevergoeding). 

3. Klanten (extern): 
Hoe kunnen we het beter doen bij onze klanten? lndicatoren die inzicht geven in de 
prestatie van de onderneming vanuit het perspectief van de klanten (vb. percentage zeer 
tevreden klanten, de toegankelijkheid van de organisatie). 

4. lnnoveren en leren (intern): 
Verbeteren van het vermogen om te groeien, te leren en te verbeteren. Een succesvolle 
organisatie moet leren van veranderde omstandigheden en eventueel hier consequenties 
aan koppelen. lndicatoren ontwikkelen die inzicht kunnen geven in de groeipotentie van 
een organisatie (bijvoorbeeld de tevredenheid ender medewerkers, verloop onder het 
personeel). 
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De kern van de BSC is het zoeken naar evenwicht en samenhang tussen de vier 
perspectieven. Elke perspectief heeft zijn eigen doelen met bijbehorende indicatoren. Deze 
set van doelen en indicatoren moeten intern consistent zijn en elkaar versterken. 

3.6.3 Policy Deployment 
Policy Deployment is een middel om het vastgestelde (kwaliteits )beleid tot op het 
werkvloerniveau in de organisatie te concretiseren[7]. Bij de Balanced Scorecard blijft 
onduidelijk hoe precies doelstellingen, prestatie-indicatoren en processen aan elkaar 
verbonden worden. Policy Deployment doet dat wel. Kenmerkend is juist het bewaken van 
de samenhang tussen de doelstellingen en middelen van de diverse organisatieonderdelen. 
De traditionele benadering tot het operationaliseren van de strategie binnen de organisatie is 
top-down. De organisatiedoelen worden daarbij vertaald naar lagere niveaus in de 
organisatie tot concrete doelstellingen. 
Moderne vormen van Policy Deployment vertonen naast de top-down benadering van 
vaststelling ook een bottom-up proces van evaluatie en informatievoorziening. Hiermee is 
binnen het PD-traject een verbetercyclus zichtbaar ('plan, do, check, act')[5]. Het proces is 
kort te omschrijven als[9]: 
2. Ontwikkelen visie en strategie; 
3. Benoemen van Key Performance Indicators (subdoelen); 
4. Key Pl's verbinden met prestatie-indicatoren; 
5. Aansluitende prestatie-indicatoren in processen ontwikkelen. 

3. 6.4 Management by Objectives 
MBO is een verzamelnaam voor opvattingen over leidinggeven en organiseren die een 
belangrijk kenmerk gemeenschappelijk hebben: het werken met operationele doelen[?]. 
Policy Deployment moet niet worden verward met Management by Objectives[5]. Het doel 
van MBO is het komen tot een concreet en operationeel kwaliteitsbeleidsplan door het 
bundelen van doelstellingen met bijbehorende middelen (top-down)[?]. 
Ondanks de overeenkomsten zijn er ook wezenlijke verschillen. MBO houdt zich uitsluitend 
bezig met het resultaat (output) en niet met de input. En Policy Deployment concentreert zich 
ook op hoe de doelen worden gehaald bijvoorbeeld door de gevolgde strategie en 
activiteiten. Enkele verschillen zijn gegeven in onderstaand tabel. 

Management by Objectives Policy Deployment 
- Focus op mensen - Focus op het proces 
- Winst eerst - Kwaliteit eerst 
- Top-down - Top-down en bottom-up 
- Focus op 'wie?' - Focus op 'hoe?' 
- Werk harder - Werk slimmer 
- Zoeken naar brandiesblussers - Zoeken naar verbetermogelijkheden 

Tabet 7 Enkele verschillen tussen twee instrumenten MBO en Policy Deployment (5) 

3.6.5 ProMES 
ProMES (Productivity Measurement and Enhancement System) is een 
prestatiesturingssysteem, ofwel een systeem voor het meten en bevorderen van de 
productiviteit[?, 11]. Het meten van deze productiviteit kan op verschillende niveaus binnen 
een organisatie en vanuit verschillende achterliggende doelstellingen plaatsvinden. 
Het doel van ProMES is het richten van de inspanningen van individuen, groepen en 
afdelingen op het realiseren van de organisatiedoelen om zo continue prestatieverbeteringen 
te realiseren. ProMES is een systeem dat een regelkring in gang zet waarmee prestaties 
cyclisch kunnen worden bijgestuurd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de drie 
motivatiemechanismen: stellen van doelen, geven van terugkoppeling en belonen van de 
resultaten/ prestatie. 
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Het ontwikkelen van een ProMES-systeem bestaat hoofdzakelijk uit vier stappen: 
1. Genereren verantwoordelijkheidsgebieden; 
2. Genereren kwantitatieve prestatie-indicatoren; 
3. Opstellen van prestatiewaarderingscurven (alias effectiviteitscurven genoemd); 
4. Opstellen van terugkoppelrapport (periodiek). 

Gedurende het ontwikkelen en het implementeren zijn de medewerkers betrokken bij het 
proces. Na enkele stappen wordt overeenstemming gezocht bij het management over de 
gevonden resultaten. Er wordt gebruik gemaakt van een bottom-up benadering. 
Bij het ontwikkelen van een prestatiesturingssysteem moeten een aantal aspecten in 
ogenschouw worden genomen. Het systeem heeft namelijk een aantal kenmerken[11 ]: 

De totaalprestatie van de groep of afdeling moet door het systeem in een score zijn 
weergegeven. De score is uitermate geschikt om als aanleiding te dienen voor het 
opstarten van verbeterprojecten. 
Duidelijk moet zijn hoe de totaalscore is opgebouwd uit deelscores, die aangeven hoe de 
prestatie is op de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden. 
Deze gebieden moeten volledig worden gedekt door het systeem, Deze weergave van 
het systeem moet valide zijn, hierbij moet rekening worden gehouden met het relatief 
belang van verschillende verantwoordelijkheden. 
Flexibiliteit van het systeem is ook belangrijk om veranderingen in de werkomgeving of in 
het beleid door middel van eenvoudige aanpassingen door te voeren. 

3. 6. 6 Conclusie 
In de literatuur worden de instrumenten MBO en Policy Deploment met elkaar vergeleken, 
zie tabel 5. In onderstaande tabel is eenzelfde tabel gemaakt waarin de overige twee 
methoden Balanced Scorecard en ProMES worden vergeleken. 

Balanced Scorecard ProMES 
- Focus op het proces (extern en intern) - Focus op mensen (prestaties) 
- Combinatie van 4 perspectieven - Prestatie/ productiviteit eerst 
- Top-down - Bottom-up 
- Focus op 'hoe?' - Focus op 'hoe?' 
- Werk slimmer en/ of harder - Werk productiever (slimmer en harder) 
- Zoeken naar verbetermoQeliikheden - Zoeken naar verbetermoQeliikheden 

Tabel 8 Vergelijken van twee methoden Balanced Scorecard en ProMES 

De eisen die worden gesteld aan de te kiezen methode van prestatiesturing is dat het gelijk 
moet zijn aan de gebruikersdoel: 

'het bevorderen van het zelfsturende vermogen door het meten en bevorderen van de 
productiviteit van de medewerkers' 

De opdracht richt zich voornamelijk op de menselijke aspecten van de organisatie. Wanneer 
de bovenstaande methoden worden bekeken komen MBO en ProMES hiervoor in 
aanmerking. Zij focussen zich voornamelijk op de mensen van een organisatie. 
Het verbinden van de organisatiedoelen en de prestatie-indicatoren aan de processen is 
noodzakelijk om uiteindelijk als zelfsturende teams te kunnen opereren. Om het zelfsturende 
vermogen te bevorderen is het belangrijk voor de medewerkers te weten waarvoor ze 
verantwoordelijk zijn en waar ze invloed op hebben. Hiervoor is het belangrijk voor de 
medewerkers om te weten waar hun verantwoordelijkheden liggen. 
Bij ProMES wordt juist stilgestaan bij het vaststellen van hun verantwoordelijkheden in 
tegenstelling tot MBO. ProMES stelt de productiviteit van de medewerkers centraal en niet 
alleen de organisatiedoelen. ProMES genereert de prestatie-indicatoren vanuit de 
verantwoordelijkheden van de medewerkers. 
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Het koppelen van deze verantwoordelijkheden aan de organisatiedoelen gebeurd in een 
latere fase. Hierdoor is het makkelijker het systeem aan te passen wanneer deze doelen 
veranderen. ProMES is in vergelijking met de overige methode flexibeler. 
Bovendien is het gehele proces bottom-up wat een positief effect heeft op het creeren van 
een draagvlak bij de medewerkers. De medewerkers ontwikkelen op deze manier hun eigen 
systeem. 

Uiteindelijk is gekozen om de ProMES-methode toe te passen. De theorie achter ProMES 
wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt deze methode toegepast op het 
milieuvergunningsproces. 
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4 Het milieuvergunningsproces 

4.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt de methode van procesbeschrijving toegepast op de milieuvergunning 
welke uiteindelijke leidt tot de beschrijving van het milieuvergunningsproces. De methode 
staat allereerst stil bij de keuze van het product en de systeemgrens, in dit geval 
respectievelijk de milieuvergunning en het milieuvergunningsproces. Vervolgens wordt in 
paragraaf 4.3 dit hoofdproces ge"identificeerd door stapsgewijs in te zomen tot aan de 
werkprocessen. In paragraaf 4.4 wordt de methode toegepast om het 
milieuvergunningsproces te beschrijven. Deze methode is bepaald in paragraaf 3.4. 

1. Selecteer het product en bepaal de systeemgrens ( 4.2); 
2. ldentificeer het proces (4.3); 
3. Bepaal de methode; 
4. Beschrijf het proces (4.4). 

4.2 Selecteren product en systeemgrens 

4.2.1 Keuze product 
De eerste stap is het selecteren van een product uit het totale productenpakket binnen het 
team Milieu. Hierbij richten we ens op het reguliere werk. In tegenstelling tot projecten 
bestaat het reguliere werk voornamelijk uit routines. Processen bestaan in feite uit routines 
waarbij een reeks van activiteiten regelmatig wordt herhaald om dezelfde producten en/ of 
diensten te leveren. Bij het beschrijven van een proces richten we ens op het reguliere werk. 
De milieuvergunning blijkt voor het team Milieu het meest relevante en kritische product te 
zijn. Hierbij is gekeken naar het aantal uren geschreven op activiteiten gerelateerd aan 
milieuvergunningen (incl. ondersteunende taken en concept milieuaanvraag). Gedurende de 
maanden april tot en met juni 2005 bedroeg dit percentage 43% van de productieve uren4

. 

Uitgaande van de basismilieutaken uit het reguliere werk heeft het product milieuvergunning 
het grootste aandeel in de werkzaamheden van het team. 
De frequentie is naar schatting 80 milieuvergunningen per jaar, ofwel 20 vergunningen in de 
periode april t/m juni. In vergelijking met andere producten binnen het team Milieu blijkt dit 
aantal redelijk hoog te zijn. Hierbij voldoet de milieuvergunning aan de voorwaarden (tijd en 
freq uentie ). 

Binnen de milieuvergunningen is een aantal verschillen en soorten te onderscheiden. Een 
milieuvergunningsaanvraag is namelijk afhankelijk van vele aspecten: 

Soort inrichting; 
Soort activiteit; 
Soort vergunning; 
Milieucategorie (complexiteit van milieuvergunning). 

Er zijn twee soorten inrichtingen te onderscheiden: agrarische of algemene 
bedrijfsinrichtingen. Afhankelijk van de soort inrichting worden andere milieuaspecten 
benadrukt. Bij agrarische vergunningen komen voornamelijk de aspecten ammoniak en 
stank aan de orde. Bij industriele vergunningen betreft dit vooral geluid, geur en opslag van 
grond- en hulpstoffen. 
Elke soort inrichting is vervolgens te onderscheiden in diverse activiteiten. Bij agrarische 
inrichtingen zijn dit (pluim)veehouderijen, akkerbouw, landbouw, tuinbouw, 

4 In deze drie maanden zijn 875 uur geschreven op milieuvergunninggerelateerde activiteiten. Er zijn 
na schatting 2040 productieve uren gemaakt. 
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(nertsen)fokkerijen, etc. Bij algemene bedrijfsinrichtingen zijn dit horeca, 
metaalverwerkingsbedrijven, houtzagerijen, etc. 

Er zijn ook verschillende soorten milieuvergunningen. Milieuvergunningen worden namelijk 
aangevraagd om de volgende redenen: 

1. Revisievergunning: houden van een nieuwe voor de gehele inrichting omvattende 
vergunning; 

2. Veranderingsvergunning: veranderen van inrichting en veranderen van de werking; 
3. Oprichtingsvergunning: oprichten en in werking hebben van inrichting; 
4. Tijdelijke milieuvergunning: tijdelijk karakter/ duur van bepaalde inrichting. 

Ook warden milieuvergunningen onderverdeeld in verschillende milieucategorieen 
(milieucategorieen 1 t/m 4). Dit is afhankelijk van de zwaarte van de milieubelasting en 
complexiteit van de vergunning. Hierbij moet worden gedacht aan het aantal en soort 
stalsystemen en complexiteit van de activiteiten. 

In de onderstaande tabel warden de verhoudingen tussen soorten vergunningen en soorten 
inrichtingen weergegeven. Uit historische gegevens blijken revisievergunningaanvragen voor 
agrarische inrichtingen het meest voor te komen binnen de Gemeente Venray. Om deze 
reden richten we ons bij de procesbeschrijving op de aqrarische milieuvergunning. 

Revisie Verandering Oprichting Overig Totaal 
Agrarisch 68,7 11,6 4,8 2,0 87,1 
lndustrieel 4, 1 4,1 4,1 0,7 12,9 
Totaal 72,8 15,6 8,8 2,7 100 
Tabel 9 Percentuele verhouding tussen verschillende vergunningaanvragen (%) 

4.2.2 Keuze systeemgrens 
Na het bepalen van het product is het geed om te kijken waar de grenzen van het systeem 
liggen. Hiervoor is gekeken naar de relatie van de milieuvergunning met andere producten 
en diensten. In hoofdstuk 2 is een globaal overzicht gegeven van deze relaties. 

Besloten is om het vooroverleg en de concept milieuaanvraag mee te nemen in de 
beschrijving. Het vooroverleg en de concept milieuaanvraag hebben invloed op de procedure 
van de milieuvergunning. Alhoewel beide geen verplicht karakter hebben, hebben beide 
voordelen op het verdere verloop van de milieuvergunningsprocedure. 
Allereerst worden problemen in een vroeg stadium gesignaleerd waardoor minder tijd nodig 
is voor de ontvankelijkheidstoets. Het doel van dit overleg is om inzicht te krijgen in een 
mogelijke aanvraag en vervolgens de aanvrager te adviseren. De aanvrager of de adviseur 
is op de hoogte van welke gegevens noodzakelijk zijn om een complete aanvraag in te 
dienen. 
Ten tweede kan de milieutechnische medewerker zich een beter beeld vormen van de 
inrichting bij het opstellen van de vergunning (wanneer een vooroverleg op desbetreffende 
locatie plaatsvindt). 
Ten derde levert een vooroverleg een positieve bijdrage bij het vervullen van de 
verschillende partnerrollen (verhogen van klantgerichtheid). 
Ook op advies van de VROM-inspectie is besloten om voorafgaand aan een 
milieuvergunningaanvraag een vooroverleg te houden. 

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen het milieuvergunningsproces en de 
milieuvergunningsprocedure. De milieuvergunningsprocedures betreffen de activiteiten zoals 
beschreven is in het postregistratiesysteem Corsa. Het proces omvat het (voor)overleg, de 
concept milieuvergunningaanvraag en de milieuvergunningprocedures (zie figuur 9). Het 
figuur geeft verschillende routings weer. 
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Vooroverleg 

Concept MA 

Figuur 10 Systeemgrens milieuvergunningsproces 

4.3 ldentificeren proces 

4.3. 1 lnleiding 

Gemeente Venray 

Milieuvergunnings
procedure 

systeemgrens 

Wanneer het product en de systeemgrens bekend zijn, is het mogelijk het proces te 
identificeren. Vanuit de blackbox wordt het hoofdproces en vervolgens de werkprocessen 
ontleed. De resultaten van het milieuvergunningsproces warden in de volgende paragrafen 
beschreven. 

4.3.2 Blackbox, hoofdproces en werkprocessen 
De volgende stap is het onderscheiden van de activiteiten. Dit gebeurt in verschillende 
niveaus. In onderstaande figuur is het proces in 3 niveaus opgesplitst: 

Niveau 1: het proces wordt als een blackbox benaderd, hierin komen drie belangrijke 
elementen van de procesbeschrijving naar voren: 
1. Input: milieuvergunningaanvraag (of vooroverleg, concept milieuaanvraag); 
2. Transformatie: milieuvergunningprocedure; 
3. Output: milieuvergunning (intrekking op verzoek/ ambtshalve ); 
Niveau 2: het hoofdproces onderscheidt zich in enkele fasen, welke een 
milieuvergunningaanvraag doorloopt. Deze fase kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van tussenproducten, die warden gescheiden door voorraadpunten in het systeem ( elke 
fase heeft een input en output). De fasen zijn: 

1. Voortraject 
2. Definitieve aanvraag 
3. Toetsing 
4. OBS 
5. BS 
6. Nazorg 

Transformatieproces: 
Procedure Niveau 1 

Milieuvergunning 

OBS BS Niveau 2 

Niveau 3 

Figuur 11 Uitsplitsen van een proces in verschillende niveaus. 
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Niveau 3: deze fase zijn verder op te splitsen in belangrijke en relevante activiteiten, de 
werkprocessen. Hierbij worden de input, de transformatie en de output per activiteit per 
bewerkingsplek geselecteerd. De bewerkingen zijn gescheiden door wachtrijen op en 
tussen de bewerkingsplekken. Deze bewerkingsplekken behoren bij een medewerker, 
welke de verantwoording draagt van deze activiteiten. Het proces van de 
milieuvergunning is in een aantal stappen te onderscheiden, binnen elke fase zijn de 
belangrijkste en meest relevante activiteiten te onderscheiden in: 
1. Voortraject: 

(Voor)overleg-procedures; 
Concept milieuaanvraag; 

2. Definitieve aanvraag: 
lnboeken en verdelen door de postkamer (aanmaken poststuk in Corsa); 
lnboeken en verdelen door de administratie (start procedure in Corsa); 

3. Toetsing: 
Toetsen op ontvankelijkheid d.m.v. beoordelingsformulier; 
Toetsen op milieutechnische aspecten; 

4. OBS: 
Opstellen voorschriften en consideransen d.m.v. standaarden (opstellen 
ontwerpbeschikking ); 
Collegiale toets OBS; 
Juridische toets; 
'Controletoets'I mandatering OBS; 
Administratief afhandelen; 
Archiveren; 
Publiceren en ter inzage leggen; 

5. BS: 
lnboeken en verdelen ingekomen bedenkingenl zienswijzen; 
Beoordelen bedenkingenlzienswijzen (well niet gegrond); 
Opstellen beschikking (well niet conform); 
'Controletoets'I mandatering OBS; 
Administratief afhandelen; 
Archiveren; 
Publiceren BS en ter inzage leggen; 

6. Nazorg: 
lnboeken en verdelen ingekomen beroepschriften; 
Starten procedure beroepszaken (verweerschrift, pleitnota, bijwonen zitting); 
Administratief afhandelen (stoppen procedure in Corsa); 
lnvoerenl verwerken van milieuvergunning in StraMIS (en StraVEE voor 
agrarische vergunningen). 

4.4 Beschrijven milieuvergunningsproces 

4.4. 1 lnleiding 
In de vorige paragraaf is het milieuvergunningsproces ge"identificeerd. Vervolgens dient het 
proces te worden beschreven volgens de gekozen methode. Om deze procesbeschrijving te 
realiseren dienen een aantal stappen te worden doorlopen: 

Bepalen van de relevante activiteiten per fase (zie werkprocessen): 
o bepaal input (per activiteit); 
o bepaal output (per activiteit); 
o bepaal (hulp )middelen (per activiteit); 
o bepaal stuurinformatie (per activiteit). 

Bepalen van relevante voorraadpunten (en wachtrijen); 
Bepalen van beslissingen (keuzes) binnen het proces; 

32 



TU/e Gemeente Venray 

Bepalen van de verantwoordelijkheden: hierbij worden de activiteiten, voorraadpunten en 
beslissingen te koppelen aan de verantwoordelijke medewerkers. Om elke functie wordt 
vervolgens een systeemgrens geplaatst. 

Allereerst wordt gekeken welke activiteiten belangrijk zijn. Deze activiteiten zijn gelijk te 
stellen aan de werkprocessen welke tijdens het identificeren boven water zijn gekomen (zie 
paragraaf 4.3.2). 
Tevens wordt gekeken naar de aanwezigheid van belangrijke voorraadpunten en wachtrijen. 
Vervolgens worden beslissingen/ keuzes in het proces onderscheiden. Als laatste worden de 
activiteiten (incl. beslissingen, voorraadpunten en wachtrijen) gekoppeld aan de 
verantwoordelijke medewerker(s). 

4.4.2 Proces activiteiten 

4.4.2.1 Voortraject 
Het voortraject bestaat uit twee mogelijke activiteiten: (voor)overleg en concept 
milieuaanvraag. Een vooroverleg en een concept milieuaanvraag is een optionele en geen 
wettelijk verplichte stap tot het indienen van een definitieve milieuvergunningaanvraag (MA). 
Ze vallen buiten de huidige milieuvergunningsprocedure. 
Het doel is te streven naar een perfecte aanvraag. Het aanvragen van een milieuvergunning 
is namelijk een vrij omvangrijke procedure. Hierbij zijn veel bedrijfsgegevens noodzakelijk. 
Door een vooroverleg en/ of concept milieuaanvraag krijgen aanvragers een beter inzicht in 
de ontbrekende informatie welke noodzakelijk is voor een uiteindelijke MA. Deze stappen 
('procedures') zijn in het leven geroepen om het kaf van de koren te scheiden. Het is zelfs 
mogelijk om na een vooroverleg een concept milieuaanvraag in te dienen. Ze sluiten elkaar 
niet uit. 

Input: aanvraag; 
Output: verslagl rapport 
(Hulp)middelen: 
Stuurinformatie: procedures, checklist milieuvergunningsaanvraag. 

4.4.2.2 Definitieve aanvraag 
De wettelijke procedure begint te lopen wanneer een MA wordt ingediend (wanneer de 
stukken door de postkamer worden ingeboekt (zie bijlage 5). De administratie van het team 
Milieu brengt de aanvrager op de hoogte door het sturen van een ontvangstbevestiging. 
Deze medewerkers boeken vervolgens de aanvraag verder in en verdelen deze aanvraag 
onder de milieutechnische medewerkers. Bij het verdelen van de aanvragen wordt gekeken 
naar de achtergrond, de geschiedenis en de werkvoorraad van de technische medewerkers. 
Veelal gebeurt dit in samenspraak met desbetreffende personen. 
De technische medewerkers plannen vervolgens deze aanvraag in. Wanneer de 
werkvoorraad een maximale grens overschrijdt, worden aanvragen (in overleg met de 
coordinator) uitbesteed aan een extern bureau. 

Input: MA; 
Output: ontvangstbevestiging, ingeboekte en verdeelde MA; 
(Hulp)middelen: Corsa; 
Stuurinformatie: werkvoorraad, geschiedenis. 

4.4.2.3 Toetsing 
Bij het behandelen van de aanvraag dient deze allereerst getoetst te worden op 
ontvankelijkheid. De technische medewerker toetst de aanvraag aan de hand van een 
beoordelingsformulier. Hierbij wordt gekeken of de aanvraag volledig is. Vervolgens wordt de 
aanvraag getoetst op alle milieutechnische aspecten. Waarbij de technische medewerker 
kijkt of alle aspecten Uuist) zijn meegenomen in de aanvraag. 
Wanneer de aanvraag niet voldoet aan de criteria, wordt de aanvrager (in)formeel verzocht 
om aanvullingen aan te leveren. De aanvraag ligt vervolgens te wachten op aanvullingen om 
verder te kunnen worden behandeld. 
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Het toetsen op ontvankelijkheid en milieutechnische aspecten zijn twee aparte stappen die in 
de praktijk gelijktijdig worden doorlopen. Er wordt nagestreefd om in een verzoek om 
aanvullinoen naar alle ontbrekende informatie en stukken te vraoen. 

Input: ingeboekte en verdeelde MA (eventuele bodem- en geluidsonderzoeken) 
Output: verzoek om aanvullingen (of buiten behandeling laten), ontvankelijk verklaarde aanvraag 
(Hulp)middelen: Corsa 
Stuurinformatie: beoordelingsformulier, checklist milieuvergunning (zie bijlage 10) 

4.4. 2.4 Ontwerpbes/uit 
Wanneer een aanvraag ontvankelijk is verklaard wordt gestart met het opstellen van een 
ontwerpbeschikking (OBS). Een OBS bestaat uit consideransen en voorschriften. De 
consideransen beschrijven de overwegingen van de uit te voeren activiteiten. 
In de voorschriften staan de voorwaarden opgenomen waaraan een bedrijf zich meet 
houden. Bij het opstellen van een OBS wordt gebruik gemaakt van standaard consideransen 
en voorschriften. Deze standaarden worden aangepast aan de soort aanvraag (en activiteit). 
Vervolgens ondervindt een OBS een collegiale toets. Hierbij wordt de aanvraag en OBS door 
een andere technische medewerker globaal beoordeeld. Eventueel wordt een OBS 
gecontroleerd door een juridisch medewerker. Dit vindt slechts steekproefsgewijs plaats. 

Op naam van de teamcoordinator of de afdelingsmanager wordt de OBS gemandateerd, 
waarna het administratief wordt afgehandeld. Deze administratieve afhandeling houdt in: 
klaarmaken en verzenden van verzendlijst, correspondentie en kennisgeving. Ook het 
stempelen van de bij het besluit horende stukken maakt deel uit van deze afhandeling. 
Daarna wordt het gepubliceerd en komt het 6 weken ter inzage te liggen bij de publiekdienst. 
Gedurende deze periode kunnen belanostellenden kennis nemen van deze besluiten. 

Input: ontvankelijke MA; 
Output: OBS, verzendlijst, kennisgeving en correspondentie; 
(Hulp)middelen: Corsa; 
Stuurinformatie: verslag (voor)overleg, standaarden (voorschriften en consideransen}, procedure collegiale 
en juridische toets. 

4.4. 2. 5 Besluit 
Op het moment dat het publicatietermijn is verstreken wordt gekeken of binnen de termijn 
zienswijzen zijn ingediend op het ontwerpbesluit. Dit zijn bezwaren, voorheen bedenkingen 
genoemd5

, tegen het genomen ontwerpbesluit. Een zienswijze kan leiden tot een 
beroepszaak. 
Zienswijzen worden overgedragen aan de juristen. Zij beoordelen de zienswijzen op grond 
van procedurele aspecten. Zienswijzen op grond van inhoudelijke aspecten worden door de 
technische medewerkers behandeld. 

Besluiten kunnen conform of niet-conform het ontwerpbesluit worden opgesteld. Zijn er geen 
zienswijzen dan wordt de beschikking conform de ontwerpbeschikking genomen. Zijn er wel 
zienswijzen dan worden deze inhoudelijk beoordeeld. Afhankelijk of de zienswijzen zijn 
gegrond of niet wordt een beschikking respectievelijk conform of niet-conform opgesteld. 
Vervolgens wordt het besluit gemandateerd, administratief afgehandeld, gepubliceerd enter 
inzage gelegd. De periode, 6 weken, dat een besluit ter inzage ligt wordt de beroepstermijn 
oenoemd. 

Input: zienswijzen en! of bedenkingen; 
Output: BS (conform, niet-conform), verzendlijst, kennisgeving, correspondentie; 
(Hulp)middelen: Corsa; 
Stuurinformatie: jurisprudenties, wetboeken. 

4.4. 2. 6 Nazorg 
Gedurende de beroepstermijn is het mogelijk in beroep te gaan bij de Raad van State. Dit is 
in principe alleen mogelijk als dit het gevolg is van een eerder ingediende zienswijze. 

5 Op milieuaanvragen aangeleverd voor 1 juli 2005 worden bedenkingen ingediend. Na 1 juli worden 
het zienswijzen genoemd. 
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Wanneer een beroepschrift is ingediend bij de Raad van State ontvangt de gemeente 
hiervan een bericht. De Gemeente Venray moet zich dan in Den Haag verantwoorden 
tegenover deze Raad over het genomen besluit. 
Deze beroepszaak wordt door een jurist geleid. Deze jurist maakt een verweerschrift, welke 
binnen 4 weken moeten warden ingediend, en een pleitnota die op de zitting wordt 
overhandigd en vervolgens mondeling wordt toegelicht. Afhankelijk van de uitspraak door de 
Raad van State wordt de beschikking vernietigd of onherroepelijk verklaard. 

Wanneer een beroepschrift een spoedeisend karakter heeft, heet dit een voorlopige 
voorziening. De procedure is vervolgens hetzelfde. Er is bijvoorbeeld sprake van een 
spoedeisend karakter als de milieuvergunning een link heeft met een bouwvergunning. 

Eventuele contacten met de aanvrager over de voortgang van beroepszaken warden verricht 
door de Raad van State. Hij plant wanneer de zaak op de rol komt en handelt deze 
procedure tot de uitspraak af. Het plannen kan soms een half jaar tot een jaar duren. Voor de 
uitspraak geldt normaal een termijn van 6 weken, wanneer die niet wordt gehaald krijgen de 
aanvrager en de (milieu)jurist hierover bericht. 

Als deze procedure is afgerond warden de stukken in het archief opgeslagen en warden de 
gegevens van de vergunning door de administratie verwerkt in StraMIS. Dit geschiedt zowel 
bi' onherroe eli'ke verklarin als bi' vernieti in . 

Input: beroepschrift, 
Output: verweerschrift, pleitnota, uitspraak (BS vernietigd of onherroepelijk verklaard); 
(Hu/p)middelen: Corsa, StraM/S; 

Stuurinformatie: jurisprudentie. 

4.4.3 Voorraadpunten 
Het proces is te onderscheiden aan de hand van vele wachtrijen en voorraadpunten. Na 
bijna elke activiteit is een voorraadpunt of wachtrij te ontdekken. De belangrijkste 
voorraadpunten worden veroorzaakt door aanwezigheid van termijnen. 

lnzake de milieuvergunningen gelden wettelijke procedures waaraan termijnen zijn 
gekoppeld door de Raad van State. De procedures beginnen te lopen op het moment dat 
een aanvraag is ontvangen in het gemeentehuis. Binnen een procedure kunnen twee 
soorten wettelijke termijnen gelden: 

Fatale termijnen: wanneer niet aan deze termijn wordt voldaan volgt er rechtstreeks een 
besluit. Bijvoorbeeld wordt een bouwvergunning van rechtswege (fictief) verleend als niet 
binnen een vaste termijn een besluit is genomen over bouwaanvraag. 
Termijn van orde: door de wet vastgestelde termijn. Deze termijnen zijn gesteld om de 
voortgang van de procedure te bevorderen. Bij overschrijding van deze termijn kan een 
aanvrager naar de rechter stappen en vragen om het bevoegd gezag een besluit te laten 
nemen. De rechter zal meestal een termijn bepalen waarbinnen een besluit moet zijn 
genomen. 

Binnen de milieuvergunningprocedure is altijd sprake van de soort termijn van orde. Voor 
aanvragen na 1 juli 2005 geldt enkel de zogenaamde '6 maanden'-termijn. Dit wil zeggen dat 
binnen 6 maanden na ontvangst van vergunningaanvraag een besluit meet zijn genomen. 
Ook is de periode van het ter inzage liggen van een OBS en BS vastgesteld op 6 weken. 
Deze zijn in het proces te onderscheiden als voorraadpunten. 

4.4.4 Beslissingen (en variaties) 
Bij het beschrijven van het proces dient rekening te worden gehouden met eventuele 
variaties. Wanneer deze variaties slechts incidenteel zijn is het niet verstandig deze mee te 
nemen in de procesbeschrijving. Aangezien processen bestaan uit routines en slechts deze 
routines dienen te warden vastgelegd in een procesbeschrijving. 
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Niet elk product doorloopt dezelfde routing. Belangrijk is om te kijken naar de verschillen 
binnen het proces. Wanneer de verschillen minimaal en uitzonderlijk zijn is het makkelijker 
het proces met een procesbeschrijving te omschrijven. 
Niet elke milieuvergunning doorloopt precies dezelfde route. Onderscheid kan worden 
gemaakt in: 
1. Werkvoorraad en geschiedenis (Welke technische medewerker krijgt de 

milieuvergunningaanvraag?); 
2. Wei/ niet ontvankeliike aanvraaq; 
3. Wei/ geen akoestische rapport; 
4. Wei/ geen juridische controle; 
5. Wei/ geen zienswijzen/ beroepszaken. 

In het voortraject is een verschil tussen een industriele en een agrarische aanvraag te 
ontdekken. Bij een industriele milieuaanvraag vindt meestal een vooroverleg plaats terwijl bij 
agrarische vergunningen dit een kort overleg betreft nadat een milieuvergunningaanvraag is 
ontvangen. 
Agrarische vergunningaanvragen worden namens de inrichtinghouder door adviseurs 
ingediend. Terwijl bij algemene bedrijven de inrichtinghouders (of een afvaardiging) zelf de 
aanvraag indienen. Om risico's te voorkomen vragen zij hiervoor om een vooroverleg (zie 
paragraaf 4.2.3). 

Ook zijn er kleine verschillen te ontdekken tijdens de OBS-fase. De voornaamste verschillen 
hebben betrekking op: 

Akoestisch onderzoek: niet elke milieutechnische medewerker heeft zich gespecialiseerd 
in het onderwerp geluid. In sommige gevallen wordt het toetsen van een akoestisch 
onderzoek, behorend bij een aanvraag, uitbesteed aan een collega technisch 
medewerker. Bij de Gemeente Venray zijn dat de milieutechnische medewerkers die zich 
bezighouden met industriele vergunningaanvragen. 
Bodemonderzoek: bij sommige aanvragen is een bodemonderzoek noodzakelijk. Een 
bodemonderzoek wordt door een milieutechnisch medewerker beoordeeld welke hierin is 
gespecialiseerd. 
Controle brandweer: de brandweer controleert een vergunning op onder andere 
brandpreventievoorschriften en externe veiligheid. Hierbij nemen ze kennis van de 
verleende vergunning. lndien noodzakelijk wordt hiervoor een aanvalsplan/ 
bereikbaarheidskaart opgesteld. Niet alle aanvragen komen hiervoor in aanmerking, de 
keuze ligt bij de milieutechnische medewerker. 
Afstemminq bouwen: een bouwvergunning mag pas worden verleend, nadat een 
milieuvergunning is verleend. Hierover is afstemming noodzakelijk. Dit vergt een goede 
coordinatie tussen het team Bouwen en Milieu.6 

Afstemming bestemminqsplan: bij het verlenen van een milieuvergunning dient rekening 
te worden gehouden met het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld stankcirkels mogen niet 
binnen een woonwijk liggen. 

Aangezien de verschillen in variatie minimaal zijn wordt het proces van de milieuvergunning 
door middel van een omschrijving weergegeven: de agrarische vergunning. 

4. 4. 5 Verantwoorde/ijkheden 
In de laatste stap wordt gekeken waar de verantwoordelijkheden liggen binnen het proces. 
Wanneer inzicht is verkregen in het proces van de milieuvergunning en alle mogelijke 

6 In 2007 wordt gestreefd naar een omgevingsvergunning. Dit is een allesomvattende vergunning 
waarin o.a. bouw- en milieuaspecten in een integrale vergunning worden geregeld. Het doel is om de 
klant (burger) een totaal pakket aan te bieden i.p.v. op zich zelf staande vergunningen. Hieruit volgt 
vervolgens een besluit. 

36 



TU/e Gemeente Venray 

varianten zijn bekeken richten we ans op de medewerkers die betrokken zijn bij het proces. 
Binnen het proces, van milieuaanvraag tot definitieve vergunning, zijn verschillende functies/ 
medewerkers betrokken. Bij het doorlopen van het proces warden de verantwoordelijke 
functies gekoppeld aan de activiteiten. 
Een medewerker kan meerdere bewerkingen uitvoeren. Dit is afhankelijk van de functie 
binnen het milieuvergunningsproces. De medewerkers beschikken elk over bepaalde 
vaardigheden, kennis en kwaliteiten om hun activiteiten ter uitvoering te brengen. De meest 
belangrijkste functies en verantwoordelijkheden in het proces zijn: 

Administratie: administratieve en secretariele handelingen (inboeken, versturen brieven, 
e.a. poststukken); 
Milieutechniek: technische aspecten zeals geluid, geur/ lucht, energie, afval, externe 
veiligheid en horeca (bodem en bouwstoffen zijn hier niet van toepassing); 
Juristen: wetgeving en juridische en procedurele aspecten. 

Voor de volledigheid zijn alle betrokkenen in het proces weergegeven zeals het archief, de 
publieksdiensten, de postkamer, en de bodes (zie bijlage 5). De belangrijkste functies, en 
dus medewerkers, vormen straks het ontwikkelingsteam 

4. 4. 6 Resu/taat 
Het resultaat van dit procesbeschrijvingstraject is weergegeven in figuur 11. Het figuur 
beschrijft het proces van milieuvergunningsaanvraag tot milieuvergunning. Opvallend is dat 
het voortraject niet is weergegeven in deze beschrijving. De reden hiervoor is dat het 
voortraject bij de procesbeschrijving geen toegevoegde waarde heeft aangezien het aparte 
procedures zijn. De relatie tussen deze procedures is echter wel belangrijk. Deze relatie is in 
figuur 9 weergegeven (paragraaf 4.2.2). 
Het proces beschrijft de voornaamste voorraadpunten en wachtrijen. Wachtrijen tussen 
verschillende medewerkers en functies zijn in tweeen te splitsen. Bijvoorbeeld ingeboekte en 
verdeelde poststukken liggen bij de postkamer en vervolgens bij de administratie te wachten . 
Ze warden namelijk niet direct verwerkt op het moment dat ze binnen komen bij de 
administratie. Toch warden deze wachtrijen in figuur 12 met een symbool weergegeven. 
De benaming van voorraadpunten of wachtrijen spreken voor zich maar voor de volledigheid 
warden ze hieronder opgesomd: 

1. Ontvangen poststukken 
2. lngeboekte en verdeelde poststukken 
3. lngeboekte en verdeelde milieuvergunningsaanvragen 
4. Ontvankelijke verklaarde aanvragen 
5. Aanvragen wachten op aanvullingen 
6. OBS wachten op collegiale toets 
7. OBS/ BS wachten op mandatering 
8. OBS/ BS wachten op administratieve afhandeling 
9. OBS/ BS wachten op archivering 
10. OBS/ BS wachten op publicatie 
11 . OBS/ BS ter inzage legging 
12. OBS wachten op definitief besluit 
13. OBS wachten op definitief besluit (indien zienswijzen) 
14. BS wachten op beroepsprocedure (indien bezwaarschriften) 
15. BS wachten op definitieve afhandeling 

Het stroomschema geeft ook enkele substromen en subactiviteiten weer. Het gaat hier om 
bijproducten zoals brieven, aanvullingen, bedenkingen en beroepszaken. Deze kunnen 
achterwegen warden gelaten omdat het de complexiteit niet bevorderd. Echter voor de 
volledigheid laten we deze staan in de procesbeschrijving. De cirkels in het schema stellen 
verbindingen voor. De afgeronde rechthoeken stellen een samenstellen van verschillende 
activiteiten voor zoals opstellen BS (niet-conform) en starten procedure beroepszaken. 
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Juridische controle 

Administratie Milieu: 
··············································r··-···-··-··········-···-··-·-· ------------~·i·;;~~;~~~~;~-~-~~~:~~~;=···· ·--·····--·----------------------··-········-----·--··-------------------· ····-----···············--··:··············· 

Weriwoorraad 
Geschiedenis 

lnboeken en 
verdelen 

(per technisch/ 
juridisch mw.): 

r······· ·· ·· . ! Bedenkingen/ ;; .... ~---.,1 ....................................................... : 
l beroeoszaken ~l 
f ······································· ...... ··-·1 

~ ............................................. : 

Opstellen BS (nlet-confonn): 

Jurisprudenties 
Regels- en wetgeving 

Beoordelen en behandelen van 
bedenkingen 

Starten procedure 'beroepszaken': 
Spoed: 
Beroep binnen: 

Uitspraak RVS: 

Administratief afhandelen: 
verzenden 
verzendlijst, brief 
kennisgeving en 
correspondentie 
stempelen bij 
besluit horende 
stukken 

Beoord~en van technlsche bedenkingen (Milieutechnisch medewerker) 

Vooriopige voorziening 
Verweerschrift 
Pleitnota 
Bijwonen zitting 
Onherroepelijk of vemietiging 

j Beoordelingsform. 
~ Checklist 
! Verslag (voor) verieg 

Toetsen op 
ontvankelijkheid 

(vaste procedures) 
en beoordelen op 
milieu technische 

aspecten (op mast) 

I 
I 

I I 

L--------"' I 
I 

Opstellen brief: 
Verzoek om 
aanvullingen 
Bui ten 
behandeling 
l::.t~ 

I 
I 
I 
.- - -1 
I I 

--------------- I ............................................. ............................................................. ................................................... i ................................. ···························:·······································--·········· .. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - \- - - - - , ! Bodekamer (output): 
~ I Opstellen brief: : I : Adm1111strabef : , 

1
1 ~ 1- - - - - - - -. + ---t- -----------------------+:

1 

: Ontvangstbevestiging :- ________ -;+' afhandelen: L _.,. r _ -~- ___ .., Brieven 1 

I ~ - - - - - - - - _: \ ,' 1 I_ - - - - - _..,) 
·----------------· I \ . 

Y. ..................................................................................................... .. 1 •---------------. 

Opstellen BS (niet conform) 

Milieuvergunning 
OBS/ BS uitgaand 
Aanvullende gegevens 
Brieven 
Bedenkingen/ beroepszaken ........... . 

OBS/ 
Milieuvergunning 
(veelvoud) 

:.. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

Figuur 12 Agrarisch milieuvergunningsproces 
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5 ProMES-methode 

5.1 lnleiding 
Dit hoofdstuk richt zich op de ProMES-methode. ProMES (Productivity Measurement and 
£.nhancement ~ystem) is een prestatiesturingssysteem, ofwel een systeem voor het meten 
en bevorderen van de productiviteit van de medewerkers. Dit systeem is door een 
onderzoeksteam van de Texas A&M University onder leiding van Pritchard ontwikkeld[11] 
ontworpen. 
ProMES richt zich hierbij op de menselijke aspecten van de organisatie met als uitgangspunt 
dat de medewerkers een aanzienlijke invloed hebben op de productiviteit van de organisatie. 
Het bevorderen van de productiviteit wordt bereikt door het motiveren van de medewerkers. 
Productiviteit is te definieren als de mate waarop de middelen uit een systeem gebruikt 
worden om de doelen te halen[11]. Daarbij is productiviteit gelijk te stellen aan efficiency, de 
dingen goed doen, en aan effectiviteit, de goede dingen doen. 

Een prestatiesturingssysteem, zoals ProMES, is gebaseerd op drie principes uit de 
motivatie-theorie: 

Doelen stellen: doelen moeten functioneel zijn aan de organisatiedoelen; 
Terugkoppeling: de teruggekoppelde informatie moet specifiek en be.invloedbaar zijn en 
snel gegeven worden; 
Bekrachtiging (beloning): gekoppeld aan het behalen van doelen wordt beloning 
toegekend, materieel en/ of immaterieel. 

Bij prestatiesturing gaat het om de vraag hoe individuen, teams en afdelingen kunnen 
worden gestimuleerd hun inspanningen te richten op het realiseren van de 
organisatiedoelen[16]. Het principe van prestatiesturing is het vertalen van de 
organisatiedoelen naar doelen die het personeel op de werkvloer zich stelt. Om effectief te 
zijn dienen deze doelen specifiek, moeilijk maar ook haalbaar te zijn. Na het stellen van hun 
eigen doelen willen de medewerkers weten in welke mate zij hun doelen hebben 
gerealiseerd. Zij willen terugkoppeling krijgen over de geleverde prestatie. 
Met deze terugkoppeling kunnen zij, indien nodig, zichzelf bijsturen om de gestelde doelen te 
halen. Ook is het mogelijk om de doelen ter discussie te stellen, omdat de verwachtingen te 
hoog en onrealistisch blijken te zijn. Bij het halen of het overtreffen van de gestelde doelen is 
het mogelijk om het personeel te belonen. Bij deze beloning is het belangrijk dat het 
koppelen hiervan consistent is met de gerealiseerde doelen. Op deze manier wordt de 
motivatie van het personeel gestimuleerd. Na terugkoppeling en eventuele beloning dienen 
de behaalde doelen vervolgens te worden bijgesteld[13, 14]. 

5.2 Regelkring voor zelfsturing 
Het ProMES-systeem is een regelkring voor zelfsturing[15]. lnvoering van een 
prestatiesturingssysteem geeft teams de mogelijkheid om hun verworven regelcapaciteit op 
concrete eigen doelen toe te passen, oftewel het stellen van prioriteiten. Bij de ontwikkeling 
van het systeem blijken twee zaken van belang te zijn: 

het systeem dient geaccepteerd te zijn door degene die ermee werken (acceptatie); 
het resultaat van het werken met het systeem dient aan te sluiten op de reele doelen van 
de organisatie (kwaliteit). 

Een regelkring voor zelfsturing dient te voldoen aan twee eisen: acceptatie en kwaliteit. Een 
optimaal functioneren van het systeem wordt verkregen wanneer het systeem is 
geaccepteerd door de betrokkenen. Dit geldt zowel voor het personeel als het management. 
Alie betrokken partijen dienen het nut van het systeem te zien. Afstemming in de 
hierarchische lijn is belangrijk om de betrokkenheid van verschillende partijen te vergroten. 
Alleen afstemming leidt tot intensieve discussie die het uiteindelijke resultaat en dus de 
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presentaties van het team of de afdeling bevordert. ProMES tracht hieraan te voldoen door 
een bottom-up participatie ontwerpproces te doorlopen en daarbij enkele malen af te 
stemmen met het verantwoordelijke management[15]. 
Participatie van alle betrokkenen, gedurende verschillende stappen van het ontwikkelproces, 
is ook cruciaal voor de vorderingen van de ontwikkelingen en de kwaliteit van het systeem. 
De kennis van deze betrokkenen maakt het mogelijk de juiste informatie te verkrijgen die 
nodig is voor elke stap. 
Behalve de juiste informatie is medewerking noodzakelijk van degenen van wie de prestaties 
worden gemeten. Het betrekken van deze personen vanaf het begin van de ontwikkeling 
komt het functioneren van het systeem ten goede. Zij moeten namelijk met het systeem 
werken. Wanneer zij niet achter het systeem staan zal het systeem nooit optimaal kunnen 
functioneren. ProMES kan de basis zijn voor drie modellen: 

Geaccepteerde regelkring; 
Gedoogde regelkring; 
Afgewezen regelkring. 

Door de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de afdeling/ het team wordt de basis 
gelegd voor een geaccepteerde regelkring. Een regelkring wordt geaccepteerd wanneer er 
sprake is van continue prestatieverbetering[16]. 
Er is sprake van een gedoogde regelkring wanneer de regelkring slechts functioneert als 
stuurmiddel ter ondersteuning van de activiteiten op het realiseren van de organisatiedoelen 
en er geen bereidheid is deze gerealiseerde doelen te verhogen. Kortom, er wordt voldaan 
aan de wensen van de organisatie (en niet meer). 
Weerstand tegen het invoeren van regelkringen voor prestatiesturing leidt tot een afgewezen 
regelkring. Weerstand wordt veroorzaakt wanneer gedeelde en/ of gemeenschappelijke 
behoeften in gevaar komen. In dit geval ontbreekt het aan respect en heerst er wantrouwen 
over de teruggekoppelde prestaties. 

5.3 Ontwikkelingstraject 

5.3.1 lnleiding 
De ProMES-methode, zeals door Pritchard is beschreven, bestaat hoofdzakelijk uit vier 
stappen: 
1. Vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden; 
2. Vaststellen van prestatie-indicatoren (gevolgd door: afstemming met het (hoger) 

management); 
3. Bepalen van prestatiewaarderingscurven (gevolgd door: afstemming met het (hoger) 

management); 
4. Opstellen van terugkoppelrapport. 

Deze stappen worden doorlopen tijdens de ontwikkelingsbijeenkomsten. Gedurende deze 
bijeenkomsten staan drie punten centraal: 

Afstemming met het management: de resultaten van de eerste twee stappen worden 
door de medewerkers van het ontwikkelingsteam voorgedragen aan het (hoger) 
management. Ook na de derde stap, bepalen van prestatiewaarderingscurven, is 
afstemming met het management noodzakelijk. Zo wordt ook het management betrokken 
bij het ProMES-proces. · 
Participatie: gedurende deze bijeenkomsten wordt bijdrage verwacht van eenieder, 
gezamenlijke deelname aan discussies is belangrijk voor een op maat gesneden 
systeem. 
Discussie tot overeenstemming is bereikt: het is belangrijk dat iedereen met de neus 
dezelfde kant op staat zowel bij de medewerkers als het management. Het is belangrijk 
om elkaar te overtuigen op basis van objectieve argumenten, ofwel constructieve feiten. 
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Eventuele meningsverschillen moeten worden uitgepraat. Hierdoor ontstaat de 
bereidheid om in goede onderlinge samenwerking te streven naar een optimale prestatie. 

5.3.2 Ontwikkelingsteam 
Vooraf aan het ProMES-proces moet een ontwikkelingsteam worden samengesteld. Een 
ontwikkelingsteam bestaat uit vertegenwoordigers van de betreffende afdeling of team, de 
afdelingshoofd of teamcoordinator en een facilitator. Een ontwikkelingsteam bestaat uit 5-8 
personen. Zo functioneert het team optimaal. Meer dan 8 personen gaat ten koste van het 
groepsproces. 
Het ontwikkelingsteam wordt tijdens het project begeleid door een facilitator. De facilitator 
neemt gedurende het proces een neutrale positie in door zich objectief en onafhankelijk op te 
stellen. Zijn taken bestaan hoofdzakelijk uit het kennis nemen van het ProMES-systeem, het 
voorbereiden van de ontwikkelingsbijeenkomsten, het proces gedurende de 
ontwikkelingsbijeenkomsten te begeleiden/ bewaken en het terugkoppelen van de resultaten 
per bijeenkomst aan alle betrokkenen. 

5.3.3 Vaststellen van verantwoordelijkheidsgebieden 
De eerste stap is het vaststellen van de verantwoordelijkheidsgebieden. Binnen het team 
moet duidelijkheid en eensgezindheid zijn over de verantwoordelijkheidsgebieden. Deze set 
verantwoordelijkheidsgebieden zegt het personeel waar ze voor staan en wat hun bijdragen 
zijn binnen de organisatie. 
Bij het kiezen van geschikte verantwoordelijkheidsgebieden moeten een aantal afwegingen 
worden gemaakt. Bij identificeren van deze gebieden dient rekening te worden gehouden 
met een aantal eisen, namelijk: 

lndien het team precies doet wat er in de verantwoordelijkheidsgebieden wordt 
omschreven, wordt daarmee de organisatiedoelen gediend. In een volzin moeten worden 
omschreven wat je als team nastreeft; 
De set verantwoordelijkheidsgebieden dienen de verantwoordelijkheden van het team 
volledig af te dekken, waarbij hoofdzaken en bijzaken van elkaar worden gescheiden. 

Na het ontwikkelen van de verantwoordelijkheidsgebieden is het verstandig deze te 
controleren aan de hand van de volgende criteria: 

Verantwoordelijk: is het team verantwoordelijk voor betreffende 
verantwoordelijkheidsgebieden; 
Relevant: indien een goed resultaat op een verantwoordelijkheidsgebied wordt behaald 
levert dit dan iets op voor de afdeling en het team; 
Be"lnvloedbaar: alle verantwoordelijkheden zijn be"lnvloedbaar door het team (bij het 
ontwikkelen van prestatie-indicatoren kan hier iets meer concreets over worden gezegd); 
Volledig: dekt de set verantwoordelijkheidsgebieden de verantwoordelijkheden van het 
team volledig af. 

5.3.4 Vaststellen van prestatie-indicatoren 
Kwantitatieve prestatie-indicatoren (KPl's) zijn variabelen die weergeven in hoeverre het 
team erin slaagt haar verantwoordelijkheden waar te maken. Voor elk 
verantwoordelijkheidsgebied is minstens een indicator nodig. De indicatoren zijn in feite de 
operationaliseringen van de verantwoordelijkheden van het team. 
De gevonden indicatoren dienen aan bepaalde criteria te voldoen voor een optimaal 
functioneren van het systeem. Een aantal eisen zijn: 

Meetbaarheid: een indicator is meetbaar; 
Variabiliteit: de score op een indicator is variabel in de tijd. Wanneer geen sprake is van 
variatie zegt de indicator niets over de prestatie van het team; 
Validiteit: 

Als het team hoog scoort op de indicator, levert dit een positieve bijdrage voor de 
organisatie? 
Wat zijn de lange termijn gevolgen voor het team dat goede resultaten boekt? 
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Compleetheid: de indicatoren omvatten alle verantwoordelijkheidsgebieden en elk gebied 
in het geheel; 
se·1nvloedbaarheid: de indicator is be"lnvloedbaar door het team; 
Kosteneffectiviteit: de indicatoren zijn zonder veel inspanningen te verzamelen, en 
kosteloos; 
Relevantie: de indicatoren zijn begrijpelijk en veelzeggend voor het team. 
Aantal: een gebied bevat 1-6 KPl's en het totale systeem bevat niet meer dan 15 KPl's. 
Op deze manier wordt de complexiteit van het systeem tegengegaan. 

Wanneer het team het gezamenlijk eens is geworden over de keuze van de indicatoren en 
de verantwoordelijkheidsgebieden moet daarna nog overeenstemming worden bereikt met 
het management. Hier verdedigt het ontwikkelingsteam als het ware hun bevindingen 
tegenover het management. Het management heeft een beter beeld van de 
organisatiedoelen. Zij kunnen beslissen of de resultaten in dezelfde lijn liggen als deze 
doelen. Uiteindelijk stellen ze gezamenlijk de definitieve verantwoordelijkheidsgebieden en 
indicatoren vast. 

5.3.5 Bepalen van prestatiewaarderings-1 effectiviteitscurven 
Vervolgens worden de prestatiewaarderingscurven van elke indicator bepaald. Hierbij 
worden alle indicatoren in dezelfde maat uitgedrukt zodat prestaties onderling vergelijkbaar 
en optelbaar zijn. Voor elke indicator wordt een grafiek gemaakt, een zogenaamde 
prestatiewaarderingscurve (zie figuur 12). Op de horizontale as staan de mogelijke waarde 
van de indicator, zoals de minimale, gemiddelde en maximale waarden. De verticale as 
bevat de effectiviteitwaarde welke kan varieren van '-100' tot '+100'. De effectiviteitswaarde 
geeft de relatieve bijdrage van een indicator weer in het totaal. Het relatief belang van 
prestaties op de verschillende indicatoren is afhankelijk van het beleid van een organisatie. 
Bij deze waarden wordt ook rekening gehouden met eventuele 'verminderde 
meeropbrengsten' van prestaties, de kwantiteit kan bijvoorbeeld ten kosten gaan van de 
kwaliteit. 
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Figuur 13 Voorbeeld prestatiewaarderingscurven 

Door middel van deze curven kunnen de verschillende indicatoren worden opgeteld. 
Hierdoor ontstaat een score voor de totaalprestatie die gewenst is voor een 
prestatiesturingssysteem. Deze curven worden samengesteld door het team of afdeling en 
het management eventueel gebruikmakend van historische materiaal. 

De prestatiewaarderingscurven hebben een belangrijk functie in het ProMES-systeem. Vier 
voordelen zijn: 

Het team krijgt duidelijk zicht op hoever er boven of onder verwachting wordt gescoord. 
De indicatoren kunnen onderling worden vergeleken en worden opgeteld. 
Het team kan betere prioriteiten stellen. Deze zijn namelijk afhankelijk van de 
richtingscoefficient van de curven. 
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De prestatiewaarderingcurven zijn flexibel, door eenvoudig de curven aan te passen (aan 
het beleid) kunnen de gewogen zwaarte van indicatoren wisselen, zoals meer 
kwaliteitsgericht in plaats van kwantiteit. 

5.3.6 Opstellen van terugkoppelrapport 
Na een van tevoren vastgestelde periode warden de resultaten met het team of afdeling en 
het management teruggekoppeld en besproken. Deze informatie geeft de gerealiseerde 
prestaties weer van de afgelopen periode. Tijdens de bespreking warden oorzaken van hoge 
en lage scores op onderdelen ter discussie gesteld en mogelijke verbeteringen 
aangedragen. Uit ervaring blijkt dat het terugkoppelrapport aanleiding is voor intensieve 
discussies over werkwijzen en werkcondities. 
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6 Toepassing ProMES 

6.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt de ProMES-methode op het milieuvergunningsproces toegepast. De 
eerste paragraaf richt zich op de voorbereidingen en de planning die nodig zijn geweest 
alvorens te starten met het ProMES-proces. Ook wordt stilgestaan bij het doorlopen van het 
proces, wat resulteerde in de uiteindelijke verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie
indicatoren. 
De volgende paragrafen beschrijven de resultaten van de georganiseerde bijeenkomsten en 
de verantwoordelijkheden en prestatie-indicatoren van het ontwikkelingsteam. Dit team 
bestaat uit de, bij het milieuvergunningsproces betrokken functies. 
In de laatste paragraaf worden voorbeelden gegeven van prestatiewaarderingscurven en van 
een terugkoppelrapport. Deze waarden zijn gebaseerd of fictieve waardering van de 
geselecteerde prestatie-indicatoren. 

6.2 Voorbereidingen 

6.2.1 Condities voor ProMES 
Om ProMES toe te passen dient een organisatie aan een aantal condities te voldoen. Deze 
condities dienen vooraf te worden gecontroleerd. De houding van een organisatie ten 
opzichte van een prestatiesturingssysteem is bepalend voor het succes van het project: het 
ontwikkelen en implementeren van een ProMES-systeem. Het is verstandig om te 
analyseren in hoeverre de (gemeentelijke) organisatie de standpunten en opvattingen deelt. 
Deze standpunten zijn[11]: 

Het verbeteren van productiviteit is belangrijk; 
Het verbeteren van productiviteit is niet makkelijk; 
Het verbeteren van productiviteit wordt gezien als een lange termijn inspanning. 

Behalve deze standpunten dienen ook specifieke opvattingen aanwezig te zijn[11 ]: 
Het verbeteren van productiviteit is afhankelijk van de prestaties van de medewerkers; 
Het aanpakken van productiviteit wordt als positief ervaren; 
Het vertrouwen tussen het management en het personeel is erg belangrijk; 
Stabiliteit van het management is gewenst, zodat de betrokkenheid van het management 
in stand blijft; 
De houding van het bedrijf tegenover het meten van prestaties; 
'If we didn't invent it, it's no good', dit gedrag zal binnen de organisatie het invoeren van 
ProMES stagneren. 

De genoemde standpunten gelden in min of meerdere mate voor de Gemeente Venray (zie 
bijlage 14 ). Enkele kritische kanttekeningen moeten bij een aantal opvattingen worden 
geplaatst: 'de houding van de gemeente tegen over het meten van prestaties' en 'het 
aanpakken van productiviteit wordt als positief ervaren'. 
In beide gevallen zijn reacties te verwachten zeals 'Doen we het niet goed?' of 'lk doe toch 
mijn best, is dat niet voldoende?'. Het meten van prestaties is namelijk geen normale zaak 
binnen de Gemeente Venray. Momenteel gebeurt er weinig op het gebied van 
prestatiemeting. Het streven naar zelfsturende teams maakt dit echter wel noodzakelijk. 
Het aanpakken van de productiviteit wordt niet direct als positief ervaren, maar interesse van 
de medewerkers naar verbeteringen over de huidige manier van werken is aanwezig. De 
medewerkers staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 
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6. 2. 2 Systeemgrens 
In hoofdstuk 4 is de grens voor het ProMES-systeem al bepaald. Deze grens is gelijk aan het 
resultaat van de procesbeschrijving. Dit omvat alle relevante activiteiten die noodzakelijk zijn 
voor het verlenen van een milieuvergunning, oftewel het milieuvergunningsproces. Wanneer 
bekend is op welke processen ProMES betrekking heeft, is het mogelijk om een 
ontwikkelingsteam samen te stellen. 

6.2.3 Ontwikke/ingsteam 
De samenstelling van een ontwikkelingsteam dient voor aanvang van het ProMES-project te 
zijn bepaald. Vanuit het milieuvergunningsproces wordt gekeken welke medewerkers het 
meest betrokken zijn bij dit proces. 
De samenstelling is afhankelijk van de relatie tussen deze medewerkers. Het team wordt 
samengesteld op basis van de mate van taakafhankelijkheid. Taakafhankelijk wil zeggen dat 
de prestaties van een individu op zijn/ haar taak afhangen van andere individuen[19]. 

Binnen het team Milieu is gekeken welke medewerkers het meest betrokken zijn bij het 
milieuvergunningsproces. Zij blijken een sterke interne taakafhankelijkheid te hebben. Zij 
besteden in verhouding het meest van hun werktijd (zie bijlage 12) aan dit proces en vormen 
daarom het ontwikkelingsteam. 
De externe taakafhankelijkheid, de relatie met andere functies buiten het team, is laag. Deze 
taken maken slechts een klein deel uit van het gehele proces en hebben tevens slechts een 
geringe invloed op de resultaten van het team Milieu. Voorbeelden van deze taken zijn 
inboeken poststukken (postkamer), archiveren (archief), ter inzage leggen (archief) en 
versturen poststukken (bodekamer). 

Uiteindelijk worden ook de teamcoordinator en de milieubeleidsmedewerker betrokken bij dit 
ProMES-project, wegens hun inhoudelijke kennis en hun indirecte betrokkenheid bij het 
proces. Het ontwikkelingsteam7 bestaat uit de volgende personen: 

technische medewerkers (FD, FB, JR, en TZ); 
administratieve medewerkers (AS, AK); 
juridische medewerkers (MB, MB); 
milieubeleidsmedewerker (HD); 
teamcoordinator (PR). 

Het team wordt tijdens het project begeleid door een facilitator. De rol van de facilitator wordt 
ingenomen door de afstudeerder. De facilitator zorgt voor een goede voorbereiding en een 
heldere structuur/ opbouw tijdens de bijeenkomsten. Ook zorgt hij voor een planning van de 
bijeenkomsten. 

6.2.4 lntroductie ProMES 
Alvorens te beginnen met de ProMES-methode is het project gestart met een algemene 
introductie. Tijdens deze introductie werd aan de hand van een voorbeeld de ProMES
methode besproken. Het doel van deze introductie is het informeren over het ProMES
systeem en het creeren van een draagvlak binnen het team. Ook om eventuele weerstanden 
vroegtijdig te signaleren en te voorkomen, want veranderingen leiden tot weerstand. 
Het meten van en sturen op prestatie is binnen de gemeente geen gebruikelijke zaak. De 
allereerste reactie tijdens deze introductie was dan ook: 'Presteren wij niet goed?', 'lk doe 
toch mijn best!'. Dit zijn logische reacties, maar de essentie van ProMES is juist om deze 
prestaties zichtbaar te maken, meetbaar door van tevoren vastgestelde parameters, de 

7 Gedurende de bijeenkomsten zal het maximum van 8 teamleden niet worden overschreden door 
tijdens deze bijeenkomsten altijd maximaal een juridische en een administratieve medewerker 
aanwezig te hebben. Wegens externe factoren (vakantie, onregelmatige tijden en werkdrukte/ -
afspraken) is de samenstelling per bijeenkomst verschillend, zowel qua samenstelling als qua grootte. 
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kwantitatieve prestatie-indicatoren. Op deze manier worden de prestaties, de productiviteit, 
van het team zichtbaar gemaakt. 
Deze introductie resulteerde in positieve reacties vanuit het team. De meeste medewerkers 
toonden interesse en waren gemotiveerd om met een pilot-project te starten. Echter deze 
introductie heeft niet alle obstakels doen verdwijnen, maar heeft het team aan het denken 
gezet. Tijdens de bijeenkomsten is duidelijker geworden voor het team toen we het gingen 
toepassen op het milieuvergunningsproces. 

6.2.5 Planning bijeenkomsten 
Na deze introductie worden de eerste bijeenkomsten gepland. Echter het plannen van de 
bijeenkomsten bracht een aantal beperkingen met zich mee. Een gegeven is dat de 
bijeenkomsten tijdens werktijd moeten worden gehouden. Door de aanwezigheid van 
parttimers is dit moeilijk te realiseren. De momenten dat alle teamleden aanwezig zijn waren 
schaars8

. 

De periode om de bijeenkomsten te plannen was kort. Daarom besloot de facilitator te kiezen 
voor een constructie om wekelijks een bijeenkomst te organiseren van 1 uur. Echter wegens 
externe factoren moest hiervan worden afgeweken, niet alle medewerkers bleken namelijk te 
kunnen door andere afspraken en/ of werkzaamheden. Andere factoren zijn geplande 
vakantie (vrije dagen) of gepland verlof (zoals studie en zwangerschap). 

Om zoveel mogelijk problemen te voorkomen werd geprobeerd bijeenkomsten enkele weken 
van te voren vast te leggen, waar alle medewerkers voor werden uitgenodigd. Hiaten in de 
planning werden opgevangen door de duur van deze bijeenkomsten te verlengen naar 1,5 
tot 2 uur. 

Uiteindelijk hebben 5 bijeenkomsten plaatsgevonden (gelijk aan 7,5 uur). Orie bijeenkomsten 
zijn noodzakelijk geweest voor het genereren van de verantwoordelijkheidsgebieden (stap 
1 ). Twee bijeenkomsten zijn gebruikt voor het genereren van de prestatie-indicatoren (stap 
2). Er bleek geen tijd te zijn om de stappen 3 en 4 van de ProMES-methode te doorlopen. 
Het project is namelijk voor de vakantieperiode gestart. Tijdens de vakantieperiode was de 
capaciteitsbezetting minimaal waardoor het niet mogelijk was om gezamenlijke 
bijeenkomsten te organiseren. De facilitator heeft deze tijd gebruikt om na te denken over 
prestatie-indicatoren en operationele definities, met hulp van de aanwezige medewerkers. Zo 
heeft de facilitator in kleine groepjes gewerkt en individuele gesprekken gehouden. Orie 
gesprekken hebben plaatsgevonden waarbij de facilitator samen met twee milieutechnische 
medewerkers hebben gediscussieerd over potentiele prestatie-indicatoren. De resultaten zijn 
te vinden in bijlage 17, 18 en 19. 

6.2.6 De bijeenkomsten 
De facilitator probeerde de bijeenkomsten zo goed mogelijk te leiden door te letten op 
belangrijke aspecten, die door Pritchard[11] worden aangedragen, zoals objectieve 
argumenten, open discussies en participatie van alle teamleden. 
In het begin van elke bijeenkomst werd even de huidige situatie geschetst, waar staan we en 
waar willen we heen. Na de bijeenkomsten werd een verslag van de bijeenkomst gemaakt 
en deze naar alle leden gestuurd. Hierbij werd ook vooruitgeblikt op de volgende 
bijeenkomst. 

Het discussieren over verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren viel niet altijd 
mee. Allereerst het onbekend zijn met deze begrippen. Dit leidde tot stiltes in het begin van 
het brainstormen tijdens enkele bijeenkomsten. Echter door het geven van een aanzet kwam 
het brainstormen op gang. 

8 Zo bleek alleen op donderdagochtend iedereen aanwezig te zijn. 
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Het brainstormen over verantwoordelijkheden leverden verschillende abstractieniveaus op, 
bijvoorbeeld kwaliteit en handhaafbaarheid (zie bijlage 17). Bij het clusteren van de 
verantwoordelijkheden leek alles onder kwaliteit te vallen. Uiteindelijk is besloten om bij het 
clusteren van de verantwoordelijkheden te kijken op welk element het betrekking heeft: input, 
transformatie (proces) of output. Dit resulteerde in de verkregen 
verantwoordelijkheidsgebieden. 
Ten tweede werd tijdens de discussies afgedwaald van de kern, het onderwerp. Dit leidde tot 
onbedoelde discussies, die niet relevant waren op het moment zelve. Niet alle bijeenkomsten 
leverden evenveel rendement op. Toch zijn alle bijeenkomsten belangrijk geweest voor de 
voortgang van het proces om alle punten helder te krijgen zowel voor het team als voor de 
facilitator. Tijdens het ontwikkelproces moeten geen overhaaste beslissingen worden 
genomen. De gesprekken met teamleden na afloop van een bijeenkomst hebben geholpen 
om onduidelijkheden recht te zetten. 
Het aandragen van concrete voorbeelden is belangrijk om duidelijkheid en helderheid te 
verschaffen voorafgaande aan de discussie. Op deze manier wordt meer handen en voeten 
gegeven aan de verwachte resultaten en voorkomt dit onnodige discussies. Vooral bij het 
genereren van de prestatie-indicatoren was dit noodzakelijk. 

De bijeenkomsten maakten vele discussies los, waaruit bleek dat de teamleden erg 
betrokken waren bij het gehele proces. Uit de discussies bleek regelmatig dat teamleden 
verschillende meningen hadden. Uiteindelijk is het belangrijk dat aan het eind van de 
discussies overeenstemming wordt bereikt. Dit bevordert het draagvlak binnen het team. 

6.2. 7 Tussen de bijeenkomsten (afstemming) 
Tijdens de bijeenkomsten waren niet altijd alle teamleden aanwezig. Wanneer dit van te 
voren bekend was plande de facilitator een individueel gesprek met het afwezige teamlid als 
voorbereiding op de bijeenkomst. Op deze manier probeerde de facilitator een stap vooruit te 
!open op mogelijke discussiepunten. In andere gevallen werden 'afwezigen' achteraf op de 
hoogte gesteld. 

Input Output 

Milieuver~unnin~sproces 

Figuur 14 Processchema van In 't Veld 

6.3 Stap 1: verantwoordelijkheidsgebieden 

6.3.1 lnleiding 
De eerste stap van het ProMES-traject is het vaststellen van de 
verantwoordelijkheidsgebieden. Gedurende de bijeenkomsten is het ontwikkelingsteam tot 
de volgende verantwoordelijkheidsgebieden gekomen: 
1. Goede werkafspraken/ procedures: 'op hoofdlijnen vast/eggen en vaststellen van 

werkafspraken ' 
2. Kwaliteit medewerkers: 'beschikken over juiste vaardigheden ten behoeve van: kennis 

van zaken en houding & gedrag (representatie) ' 
3. Houden aan werkafspraken/ procedures: 'houden aan de op hoofdlijnen vastgesteld en 

vastgelegde werkafspraken/ procedures' 
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4. Kwaliteit milieuvergunning: 'de verleende milieuvergunningen moeten, binnen de wet- en 
rege/geving, voldoen aan de vragen van de belanghebbenden (o.a. aanvrager en 
omwonende) ' 

5. Kwantiteit: 'vo/doende (kwalitatieve) vergunningen verlenen (per tijdseenheid)' 
6. Tijdigheid: 'de termijnen van de procedures/ werkafspraken mogen niet worden 

overschreden' 

De verantwoordelijkheidsgebieden zijn hierboven in een volzin omschreven wat je als team 
Milieu nastreeft m.b.t. de milieuvergunning. Ze hebben altijd betrekking op de input, de 
transformatie en/ of de output van het proces (zie figuur 13). 
In de volgende paragrafen worden de verantwoordelijkheidsgebieden toegelicht. De gekozen 
verantwoordelijkheidsgebieden dienen ook aan vastgestelde criteria te voldoen. Dit gebeurt 
in het laatste paragraaf. 

6.3.2 Verantwoorde/ijkheidsgebied 1: goede werkafspraken/ procedures 
Het eerste verantwoordelijkheidsgebied richt zich op het maken van goede werkafspraken en 
procedures. De verantwoordelijkheid van het team is het 'op hoofdlijnen vast/eggen en 
vaststellen van werkafspraken '. 
Processen bestaan in feite uit routines. Ondanks alle afspraken en voorschriften verloopt het 
proces nooit elke keer exact hetzelfde. Ook is het resultaat van het proces niet elke keer 
hetzelfde. Goede werkafspraken en procedures zijn nodig om op een gelijke manier een 
vergunning te verlenen. De kwaliteit van een vergunning moet niet afhangen van een 
individuele medewerker. Elke medewerker meet op eenzelfde manier de belangen afwegen. 
Sterk persoonsgebonden processen zullen meer varieren, omdat elke persoon het net even 
anders doet. De klanten moeten kunnen rekenen op een gelijke behandeling en een gelijke 
manier van informatie voorzien worden. Het maken van afspraken heeft daarom als doel het 
resultaat van het proces minder persoonsafhankelijk te maken, niet om de eigen 
professionaliteit van de medewerker uit te schakelen. 

De procedures binnen het milieuvergunningsproces zijn afhankelijk van de wet- en 
regelgeving. De belangrijkste afspraken zijn al vastgesteld in procedures maar meestal 
ontbreekt het nog in het vertalen van deze procedures naar concrete werkafspraken. Het 
team is verantwoordelijk voor heldere en uniforme werkafspraken. 
Het is niet noodzakelijk om op elk detailniveau werkafspraken te maken. Dit veroorzaakt 
namelijk een starre organisatie, waar de flexibiliteit de kop wordt ingedrukt. Afspraken (en 
procedures) dienen te daarom op hoofdlijnen vastliggen. Deze hoofdlijnen zullen de kritische 
aspecten binnen het milieuvergunningsproces zijn. 
Om als zelfsturende teams te kunnen opereren zijn goede en heldere werkafspraken en 
procedures een voorwaarde. In de huidige situatie zijn binnen het team de werkafspraken 
niet helder en uniform vastgesteld. Er zijn diverse afspraken in omloop en niemand weet 
precies welke er (nog) gelden. 

6.3.3 Verantwoordelijkheidsgebied 2: kwaliteit medewerkers 
Het tweede verantwoordelijkheidsgebied is de kwaliteit van de medewerkers: 'beschikken 
over de juiste vaardigheden ten behoeve van: kennis van zaken en houding & gedrag 
(representatie) '. Dit gebied is te splitsen in twee aspecten, namelijk: 

representatie (houding & gedrag) zeals: betrokkenheid, flexibil iteit en 
verantwoordelijkheidsgevoel); 
kennis van zaken (inhoudelijk kennis). 

Als dienstverlenende organisatie komen de medewerkers in contact met de klanten. Het 
succes van de organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Ook het 
opstellen van een milieuvergunning is maatwerk waarbij goede communicatie efficient en 
effectief moet zijn. 
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Behalve een representatieve houding en gedrag dient een medewerker ook kennis van zijn/ 
haar vakgebied te hebben. De medewerkers worden zelf verantwoordelijk gesteld voor het 
op peil houden van hun kennisniveau. De inhoudelijke kennis wordt voornamelijk verkregen 
door het lezen van vakinhoudelijke literatuur, bijhouden van jurisprudentie (rechtelijke 
uitspraken), deelnemen aan klankbordgroepen, overleggen/ discussieren met collega's, 
volgen van cursussen, etc. Op deze manier zorgen de medewerkers ervoor dat ze op de 
hoogte blijven van veranderingen in hun vakgebied. 

6.3.4 Verantwoordelijkheidsgebied 3: houden aan werkafspraken/ procedures 
Dit gebied richt zich op het 'houden aan de op hoofdlijnen vastgestelde en vastgelegde 
werkafsprakenl procedures'. Wanneer werkafspraken en procedures zijn vastgesteld is het 
natuurlijk belangrijk dat deze worden nagekomen om te streven naar een uniforme manier 
van vergunningverlening. Wegens allerlei factoren is het mogelijk dat enkele werkafspraken/ 
procedures niet worden nagevolgd. Als zelfstandige medewerkers heeft iedereen zijn 
regelvrijheid en draagt deze persoon daarmee de verantwoordelijkheid. 

6.3.5 Verantwoorde/ijkheidsgebied 4: kwaliteit vergunning 
De kwaliteit van een vergunning betekent dat 'de verleende milieuvergunningen moeten, 
binnen de wet- en rege/geving, vo/doen aan de vragen van de belanghebbenden (o.a. 
aanvrager, omwonende, etc.)'. De kwaliteit van een vergunning is te onderscheiden in twee 
deelaspecten. Het eerste deelaspect is de kwaliteit van het proces. Deze kwaliteit is mogelijk 
te waarborgen door het proces te beheersen, te verbeteren en vervolgens te vernieuwen. 
Binnen het team worden de milieutechnische medewerkers min of meer als case-managers 
gezien, zij beheren het proces van de milieuvergunning van het begin tot het eind. De 
kwaliteit van het proces is gelijk te stellen aan het verantwoordelijkheidsgebied 'houden aan 
werkafspraken/ procedures'. 
Het tweede deelaspect is de kwaliteit van het product. Deze kwaliteit is te meten door het 
eindresultaat (output). Het team draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van een 
verleende milieuvergunning. Zij zijn verantwoordelijk voor de output van het proces. Elke 
milieuvergunningsaanvraag is anders, elke milieuvergunning is maatwerk. Daarom is het 
moeilijk om vergunningen onderling te vergelijken. 'De kwaliteit van een vergunning is niet 
meetbaar aan de hand van het aantal pagina 's. De kwaliteit zou door het dubbelzijdig 
kopieren zijn geha/veerd. ' 
Een milieuvergunning bestaat hoofdzakelijk uit consideransen en voorschriften. Deze dienen 
compleet, helder en eenduidig te worden geformuleerd. De milieuvergunning moet namelijk 
aan een aantal verwachtingen voldoen: 

Een aanvrager moet begrijpen wat de vergunning precies voor hem betekent; 
Een inrichtinghouder moet weten aan welke milieuaspecten hij aandacht moet besteden; 
Een handhaver moet een vergunning op basis van de wet- en regelgeving handhaven; 
Omwonende moeten voldoende beschermd zijn tegen milieuhinder. 

6.3.6 Verantwoordelijkheidsgebied 5: kwantiteit 
Als vijfde verantwoordelijkheidsgebied is gekozen de kwantiteit: 'voldoende kwalitatieve 
vergunningen verlenen (per tijdseenheid)'. Hierbij lijkt de term 'kwalitatief' overbodig, 
aangezien kwaliteit van de vergunning als apart verantwoordelijkheidsgebied is gekozen. 
Dit gebied benadrukt de importantie van het maken van een goede planning en het 
beheersen van de werkvoorraad. Het team is verantwoordelijk voor het verlenen van een 
aantal vergunningen in een periode. Binnen het team is namelijk afgesproken om op 
jaarbasis 80 vergunningen te verlenen. Dit aantal is gebaseerd op de beschikbare capaciteit 
en het aantal milieuaanvragen. 
De capaciteit levert binnen het proces een beperking op. Wanneer het aantal 
vergunningsaanvragen een maximale drempel heeft gepasseerd en daarmee de maximale 
capaciteit heeft bereikt, worden milieuvergunningsaanvragen uitbesteed aan een extern 
bureau. Dit bureau stelt de ontwerpbeschikking op welke door de technische medewerkers 
worden gecontroleerd en in de juiste huisstijl worden gezet. 
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Het uitbesteden van vergunningsaanvragen gebeurt in overleg met de coordinator. Het zijn 
de redelijk eenvoudige en standaard aanvragen die worden uitbesteed. Door het intern 
behandelen van de complexe vergunningsaanvragen blijft de specifiek benodigde kennis in 
huis. 
Het aantal milieuaanvragen levert geen beperking op. Op de korte termijn mag worden 
verondersteld dat hier geen teruglopende trend is te ontdekken. Binnen de overheid zijn ze 
bezig met een ander concept namelijk een allesomvattende vergunning. Hier meet neg zeker 
tot 2007 op worden gewacht. 

6.3. 7 Verantwoordelijkheidsgebied 6: tijdigheid 
Het laatste verantwoordelijkheidsgebied is tijdigheid en stelt dat 'de termijnen van de 
procedures/ werkafspraken niet mogen worden overschreden '. Dit gebied onderscheidt twee 
soorten termijnen: opgelegd door procedures of gemaakt door werkafspraken. 
Om te voorkomen dat de termijnen worden overschreden maken de milieutechnische 
medewerkers een planning van de ingekomen milieuaanvragen en het onderhanden werk. 
Deze plannen worden wekelijks besproken met de teamcoordinator. Zo wordt inzicht 
verkregen in de werkvoorraad. 
Deze werkvoorraad meet beheersbaar blijven. Door de aanwezigheid van een beperkte 
capaciteit is een planning erg belangrijk. Wanneer de gemiddelde werkvoorraad boven een 
grens komt, hebben de medewerkers de mogelijkheid milieuvergunningsaanvragen uit te 
besteden. Meestal betreft dit niet de complexe en politiek gevoelige vergunningen. 

6.3.8 Criteria 
Bovenstaande verantwoordelijkheidsgebieden dienen te voldoen aan de criteria gesteld in 
paragraaf 5.3.3 (verantwoordelijkheid, relevantie, be'lnvloedbaarheid en volledigheid/ 
compleetheid ). 

Het team wordt verantwoordelijk gesteld voor de genereerde verantwoordelijkheidsgebieden. 
Alie gebieden zijn namelijk belangrijke elementen (input, transformatie en output) uit het 
milieuvergunningsproces waar het team het meest invloed op heeft. Goede procedures/ 
werkafspraken en kwalitatief goede medewerkers zijn de belangrijke input voor het proces. 
Het team is verantwoordelljk voor het maken van goede procedures en werkafspraken. 
Bovendien is iedere medewerker verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn/ haar 
kennisniveau. Het houden aan procedures/ werkafspraken bevordert de kwaliteit van het 
proces en de kwaliteit van de medewerkers. De overige drie verantwoordelijkheidsgebieden 
bepalen de effectiviteit van het proces: de output. 
Een verantwoordelijkheidsgebied is relevant wanneer het iets oplevert voor het team Milieu. 
De verantwoordelijkheidsgebieden hebben betrekking op de elementen uit het proces. Een 
positief resultaat op deze gebieden wordt behaald door het presteren van het team. 
De be'1'nvloedbaarheid van deze verantwoordelijkheidsgebieden is mede bepaald door de 
gekozen prestatie-indicatoren. Zoals als meerdere malen is aangekaart zijn deze gebieden 
te relateren aan de elementen uit het proces, waar het team verantwoordelijk voor en 
eigenaar van is. Doordat ze geacht worden taakvolwassen te zijn heeft dit een positieve 
invloed op de be'lnvloedbaarheid van de gekozen gebieden. 
De verantwoordelijkheden zijn gegenereerd tijdens de bijeenkomsten en goedgekeurd door 
het ontwikkelingsteam. Gedurende het proces zijn geen nieuwe verantwoordelijkheden 
toegevoegd (wel is geschaafd aan de definities ). Op voorhand lijken deze de belangrijkste 
verantwoordelijkheden te zijn. Het is mogelijk dat verantwoordelijkheden over het hoofd zijn 
gezien. In een latere fase is het neg mogelijk om wijzigingen aan te brengen wanneer 
cruciale verantwoordelijkheden ontbreken in het systeem. Deze lijst wordt voorlopig als 
volledig beschouwd. 
Om het systeem niet te complex te maken wordt het maximum aantal 
verantwoordelijkheidsgebieden gesteld op 6 stuks. Dit aantal wordt hier niet overschreden. 
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6.4 Stap 2: prestatie-indicatoren 

6.4. 1 /nleiding 
De tweede stap van het ProMES-traject is het vaststellen van de prestatie-indicatoren. Na 
het vaststellen van het verantwoordelijkheidsgebied wordt gebrainstormd over potentiele 
prestatie-indicatoren voor elk verantwoordelijkheidsgebied. In bijlage 15 zijn de 
gegenereerde prestatie-indicatoren weergegeven. Uiteindelijk zijn de onderstaande 
indicatoren gekozen om de verantwoordelijkheidsgebieden meetbaar te maken: 
7. Goede procedures/ werkafspraken 
8. Kwaliteit medewerkers 
9. Houden aan procedures/ werkafspraken: 

Percentage doorlopen procedures (collegiale en juridische toets); 
10. Kwaliteit vergunning: 

Resultaat handhaafbaarheidstoets (d.m.v. checklist); 
Percentage (voor)overleggen; 
Percentage collegiale toetsen; 
Percentage juridische toetsen; 
Percentage verleende vergunningen niet-conform; 

11. Kwantiteit: 
Aantal uren per OBS; 
Aantal OBS-en per periode; 
Aantal BS-en per periode; 

12. Tijdiqheid: 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen; 
Percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen. 

Uiteindelijk was het voor twee verantwoordelijkheidsgebieden moeilijk om concrete en 
geschikte indicatoren te vinden (goede werkafspraken/ procedures, kwaliteit medewerkers). 
Voor beide gebieden zijn voldoende ideeen aangedragen, maar geen resulteerde in een 
concrete indicator. 
Voor het gebied 'goede werkafspraken/ procedures' ligt de oorzaak bij de onbekende situatie 
van de huidige en bestaande werkafspraken/ procedures9

. Voor het gebied 'kwaliteit 
medewerkers' wordt vooral de meetbaarheid van de kwaliteit van de medewerkers als 
moeilijk bestempeld. Overigens is dit gebied te relateren aan de overige gebieden. Een 
positieve score op dit gebied heeft namelijk een positieve invloed op de andere gebieden. 
Twee gekozen indicatoren (resultaat handhaafbaarheidstoets en percentage doorlopen 
procedures) moeten neg verder warden uitgewerkt voordat ze als prestatie-indicatoren 
kunnen warden gebruikt. 

In de volgende paragrafen warden de gekozen prestatie-indicatoren besproken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de eisen die warden gesteld aan geschikte kwantitatieve prestatie
indicatoren (meetbaar, variabel, valide, compleet, be'invloedbaar, kosteneffectief, relevant, 
en aantal). 

6.4.2 Verantwoorde/ijkheidsgebied 3: houden aan werkafspraken/ procedures 

6.4.2.1Indicator1: Percentage door/open procedures 
De procedure van een milieuvergunningsaanvraag ligt vast, elke aanvraag doorloopt 
dezelfde stappen. Een minimale kwaliteit wordt hierdoor gewaarborgd. Het vroegtijdig 
signaleren van 'mindere' kwaliteit en het streven naar een hogere kwaliteit kan warden 
gegarandeerd door het uitvoeren van enkele controles: 

a. Een (voor)overleg; 

9 De medewerkers zijn gestart met het boven tafel halen van alle werkafspraken/ procedures. Na het 
verzamelen van de huidige afspraken wordt gekeken of ze nog actueel en uniform zijn. 
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b. Een collegiale toets; 
c. Een juridische toets. 

Deze garantie kan alleen worden gegeven wanneer deze controles structureel op dezelfde 
manier worden uitgevoerd. De kwaliteit van het proces wordt bevorderd wanneer er sprake is 
van routine. Zo kan een controle bestaan uit een minimaal aantal stappen die een Uuridisch 
of technische) medewerker moeten doorlopen. 
De procedures moeten door het team worden gedragen, daardoor zullen binnen het team 
Milieu (werk)afspraken moeten worden gemaakt over: 

Wat wordt verstaan onder een (voor)overleg, een collegiale controlle en een juridische 
controle? 
Welke stappen minimaal dienen te worden doorlopen? 

Aangezien de inhoud per vergunning verschilt zullen de procedures op hoofdlijnen moeten 
worden vastgesteld (zie bijlage 16). Het verfijnen van deze procedures is namelijk een 
lastige opgave en beperkt de medewerkers in hun regelvrijheid. 

6.4.2.2 Criteria 
Wanneer uniforme procedures zijn samengesteld is het mogelijk het 'percentage door/open 
procedures' te meten aan de hand van een checklist. Een medewerker geeft op deze 
checklist aan welke stappen zijn doorlopen. 
Deze methode is echter niet valide aangezien niet te controleren is of de stappen werkelijk 
zijn behandeld. Een oplossing is om van elk overleg en/ of controle een kort verslag te 
maken waarbij de checklist als leidraad wordt gebruikt. Zo is achteraf te verifieren dat de 
stappen zijn doorlopen. 
De relevantie van deze indicator is beperkt aangezien de genoemde procedures geen 
betrekking hebben op de prestaties van het hele team. Voor de administratieve medewerkers 
zegt deze indicator weinig. Bovendien hebben zij minimale invloed op de indicator. 
De indicator is be"invloedbaar door het team aangezien de (technische of juridische) 
medewerkers deze procedures zelf uitvoeren. Het enige probleem betreft het verzamelen 
van deze gegevens. Dit dient kosteneffectief te zijn. Momenteel bestaat hier geen concreet 
idee over. 
Uit de bijeenkomsten is gebleken dat deze drie controles het meest relevant zijn geweest. 
Hierdoor wordt het verantwoordelijkheidsgebied volledig afgedekt door deze indicatoren. 

6.4.3 Verantwoordelijkheidsgebied 4: kwaliteit vergunning 

6.4.3. 1Indicator1: Resultaat handhaafbaarheidstoets 
Handhavers zijn binnen het proces te beschouwen als interne klanten. Een milieuvergunning 
is voor hen de input voor hun dagelijkse en reguliere werkzaamheden. Hun werkzaamheden 
zijn op het gebied van tijd, kosten en kwaliteit afhankelijk van de kwaliteit van een verleende 
milieuvergunning. 
Terugkoppeling van de kwaliteit van een vergunning naar de verantwoordelijke medewerker 
is bevorderlijk om eventuele verbeteringen in het milieuvergunningsproces, de standaarden 
(consideransen en werkschriften) en andere werkafspraken/ procedures te realiseren. 
Behalve verbeteringen geeft deze terugkoppeling het team Milieu (en voornamelijk de 
milieutechnische medewerkers) een beter inzicht in de kwaliteit van hun werkzaamheden. 
Tevens geeft het een bevrediging en een voldoening van hun prestaties in de vorm van 
waardering van hun collega's. 
Momenteel vindt er slechts incidenteel terugkoppeling plaats. Het team Milieu heeft ook geen 
inzicht in de procedures van deze controles en op welke aspecten er precies wordt 
gecontroleerd. Het invoeren van een handhaafbaarheidstoets biedt het team Milieu en het 
team (Milieu)handhaving enige houvast. Hiervoor dienen beide teams onderlinge afspraken 
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te maken10 zodat beide partijen hun wensen kenbaar kunnen maken. Het team Milieu kan 
bijvoorbeeld aangeven waarover ze worden teruggekoppeld. 

6.4.3.2 Indicator 2: Percentage (voor)over/eggen 
Deze indicator meet het aantal uitgevoerde (voor)overleggen als percentage van het totaal 
aantal verleende vergunningen. Vooraf aan elke milieuvergunningsprocedure is namelijk een 
(voor)overleg gewenst. Een (voor)overleg heeft grote invloed op het verdere verloop van het 
proces. Wanneer een vooroverleg aan de basis heeft gestaan van een 
milieuvergunningsaanvraag is een ontvankelijkheidtoets meestal niet noodzakelijk. De 
aanvrager is tijdens dit overleg op de hoogte gesteld van de benodigde gegevens. Op deze 
manier wordt onder andere de snelheid van de procedure bevordert en de kwaliteit van de 
vergunning gewaarborgd. 

Aangezien het team niet altijd invloed heeft op het houden van een vooroverleg, wordt een 
overleg voldoende geacht. Dit overleg vindt vervolgens direct plaats na ontvangst van een 
milieuvergunningsaanvraag. 

In sommige gevallen kan een (voor)overleg minder essentieel zijn. Het is denkbaar dat bij 
een veranderingsvergunning geen (voor)overleg noodzakelijk is aangezien daar een 
oprichtingsvergunning (of revisievergunning) aan vooraf is gegaan. Dit is afhankelijk van de 
inzicht die een technische medewerker heeft in de activiteiten van een bepaalde inrichting en 
in de inrichting zelf. 
Binnen het team dienen duidelijke afspraken te warden gemaakt wanneer een (voor)overleg 
gewenst is en wanneer niet. Een (voor)overleg moet natuurlijk meerwaarde hebben. 

Een vooroverleg hoeft overigens niet te leiden tot een milieuvergunningsaanvraag. Deze 
vallen buiten het onderzoek aangezien gekeken wordt vanuit het perspectief van het 
milieuvergunningsproces. 

6.4.3.3 Indicator 3: Percentage collegiate toetsen 
Een collegiale toets is een controle die wordt uitgevoerd door een andere milieutechnische 
medewerker. Deze controleert globaal en kritisch een ontwerpbeschikking alvorens deze 
wordt gepubliceerd. Afgesproken is om elk ontwerpbesluit door een directe collega te laten 
controleren. Deze afspraak is gemaakt om de kwaliteit van vergunning te waarborgen. 
Deze indicator geeft het percentage weer van het aantal uitgevoerde collegiale toetsen ten 
opzichte van het totaal aantal verleende milieuvergunningen. 

6.4.3.4 Indicator 4: Percentage juridische toetsen 
Een juridische toets is een controle welke wordt uitgevoerd door een juridische medewerker. 
Deze controle vindt in tegenstelling tot een collegiale toets steekproefsgewijs plaats. 
Afgesproken is om 20% van de ontwerpbesluiten te controleren. 
Deze indicator geeft het percentage weer van het aantal uitgevoerde juridische toetsen ten 
opzichte van het totaal aantal verleende milieuvergunningen. 

6.4.3.5 Indicator 5: Percentage verleende vergunningen niet-conform 
Deze indicator vertelt of bij het opstellen van het ontwerpbesluit belangrijke aspecten over 
het hoofd zijn gezien waardoor ingediende zienswijzen resulteren in het aanpassen van het 
ontwerpbesluit. 
Deze indicator benadrukt een extra aspect uit het proces: de zienswijzen . Het is niet altijd 
vanzelfsprekend dat ingediende zienswijzen een teken zijn van een lage kwaliteit 
vergunning. Echter wanneer deze zienswijzen essentiele aspecten omvatten moet het 
ontwerpbesluit hierop warden aangepast. Dit resulteert in het opstellen van een besluit niet-

10 Gesprekken tussen het team Milieu en het team (Milieu)handhaving zijn door enkele medewerkers 
van beide teams opgepikt. Mogelijk leidt dit tot kwantitatieve prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld 
procedures of checklisten. 
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conform. Deze procedure kost veel meer tijd dan het opstellen van een besluit conform het 
ontwerpbesluit. 

6.4. 3. 6 Criteria 
De handhaafbaarheidstoets is slechts een middel om de kwaliteit van een vergunning te 
toetsen door interne klanten, de handhavers. Deze indicator is nog niet meetbaar, aangezien 
geen inhoud is gegeven aan deze toets. Een checklist zou als hulpmiddel kunnen fungeren. 
Over de overige criteria kan weinig worden gezegd zolang geen concrete indicator is 
gevonden. Wanneer van een checklist gebruik zou worden gemaakt, welke wordt ingevuld 
door de milieuhandhavers, zou het verzamelen van deze gegevens een mogelijk probleem 
opleveren. Hiervoor dient een passende oplossing voor te worden gevonden. 

Het percentage (voor)overleggen, collegiale en juridische toetsen zijn meetbaar. Bij het 
inboeken van een milieuvergunningsaanvraag wordt namelijk een checklist toegevoegd. 
Deze checklist bevat een aantal af te handelen stappen zeals (voor)overleg, collegiale toets 
en juridische toets. Op deze manier is te controleren of deze stappen zijn doorlopen. Het 
verwerken van deze stappen, door middel van keuzes in routing van de procedure, in het 
postregistratiesysteem Corsa zorgt ervoor dat deze gegevens zonder veel moeite kunnen 
worden verzameld. In dit geval zijn deze indicatoren als kosteneffectief te beschouwen. 
Het houden van een overleg ligt niet helemaal in handen van het team. Een vooroverleg is 
echter niet verplicht waardoor het voorkomt dat een aanvrager/ adviseur zonder contact op 
te nemen met de gemeente direct een aanvraag indient. De keuze om een overleg te 
houden na aanleiding van een vergunningsaanvraag maakt het voor een technische 
medewerker mogelijk om alsnog in gesprek te gaan met de aanvrager/ inrichtinghouder. Zo 
is het team (technische medewerker) in staat te bepalen of een (voor)overleg noodzakelijk is. 
Daarmee is ook deze indicator be'invloedbaar. De verantwoordelijkheid van de collegiale 
toets en de juridische toets ligt binnen het team en is dus be'invloedbaar. 
Door de gebrekkige werkafspraken lijken de indicatoren het meest relevant en het meest 
kritisch te zijn binnen het proces. Zij waarborgen de kwaliteit van de vergunning. De validiteit 
is moeilijk te bepalen, omdat deze indicatoren lastig te controleren zijn. Ook kan worden 
afgevraagd of een vooroverleg altijd een toegevoegde waarde heeft. Dit kan verschillen per 
vergunning. 

De laatste indicator 'percentage verleende vergunningen niet-conform' is nog niet meetbaar. 
Wanneer het mogelijk is deze informatie uit Corsa te halen, zou de indicator voldoen aan de 
variabiliteit en kosteneffectiviteit. 
Deze indicator is relevant te noemen aangezien het een extra aspect van het proces 
benadrukt namelijk de zienswijzen. Daarmee is het een aanvulling op de overige vier 
indicatoren. Zienswijzen zijn mogelijke indicaties van mindere kwaliteit. Geen zienswijzen 
garandeert overigens niet automatisch een hogere kwaliteit. 
De indicator is be'lnvloedbaar, maar zelfs kwalitatief goede vergunningen leiden tot 
zienswijzen. Meestal betreft het kleine aspecten. Echter bij gevoelige zaken nemen de 
medewerkers vaak geen onnodige risico's en wordt het besluit erop aangepast. 
Er kan getwijfeld worden over de validiteit van de indicator, maar een lage score op de lange 
termijn lijkt een positieve relatie te hebben met de prestaties van het team. Dit geldt alleen 
als de oorzaak van het lage aantal zienswijzen is te danken aan de hoge kwaliteit van de 
vergunning. Dit is niet met zekerheid te zeggen. 

Ook aan de volledigheid wordt voldaan. Het verantwoordelijkheidsgebied wordt namelijk op 
verschillende momenten uit het proces belicht. Ook wordt het maximum van 6 KPl's niet 
overschreden. 
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6.4.4 Verantwoordelijkheidsgebied 5: kwantiteit 

6.4.4.1Indicator1: Aantal uren per OBS 

Gemeente Venray 

Het aantal uren per ontwerpbesluit is de tijd die een milieutechnische medewerker nodig 
heeft om het ontwerpbesluit te realiseren. Dit omvat de uren van het (voor)overleg, de 
ontvankelijkheidstoets, het maken van het OBS en de collegiale toets. Beoordelen van 
geluidsonderzoeken en bodemonderzoeken worden voor het gemak buiten beschouwing 
gelaten, hier zijn aparte procedures voor11

. 

Ook worden de administratieve taken niet meegenomen, omdat deze slechts minimale 
invloed hebben op het totaal. Overigens zijn deze per vergunning moeilijk te achterhalen. 
Het aantal uren is afhankelijk van: 

Kwaliteit medewerker (zie paragraaf 6.3.3); 
Soort aanvraag (en complexiteit). 

De complexiteit is afhankelijk van de verschillende aspecten waaruit een milieuvergunning is 
opgebouwd (zie paragraaf 4.2.2). In vergelijking met een productiebedrijf is het aantal 
vergunningen relatief laag en de diversiteit is hoog. Het categoriseren van vergunningen is 
daarmee een lastige opgave. Er gelden geen concrete criteria om het onderscheid in 
milieucategorieen vast te stellen. Momenteel gebeurt dit op basis van een inschatting van de 
medewerkers. 
Behalve de complexiteit van een aanvraag heeft ook de veranderende wetgeving invloed op 
het aantal uren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de Europese richtlijnen worden extra 
consideransen en voorschriften toegevoegd. 

Bij het categoriseren van de aanvragen is het mogelijk deze verschillen te verkleinen en te 
controleren. Wanneer er in de toekomst de mogelijkheid is om milieuvergunningen te 
categoriseren, is het geed te kijken of deze indicator hierop aangepast kan worden te 
passen. Hierdoor zullen de indicatoren betrouwbaarder zijn. 
Binnen het team is een normtijd afgesproken: gemiddeld 35 uur per vergunning. Ze trachten 
zo jaarlijks een vast aantal vergunningen te verlenen (80 milieuvergunningen per jaar). De 
spreiding tussen de verschillende milieuvergunningen is beperkt aangezien geschat wordt 
dat 60% van de vergunningen rend de genoemde norm schommelen. Slechts een enkele 
aanvraag schiet uit naar boven of naar beneden. Veelal is dit aan het begin van de 
procedure door een technische medewerker aan te geven. 

6.4.4.2 Indicator 2: Aanta/ OBS-en per periode 
Om uiteindelijk 80 vergunningen per jaar te maken geeft het aantal OBS-en en BS-en een 
goede indicatie in hoeverre het streven wordt behaald. Uitgaande van een gelijke personele 
bezetting gedurende het jaar zouden per kwartaal ongeveer 20 vergunningen dienen te 
worden verleend. Het 'halen van target' kan gezien worden als prestatie-indicator. 
Een tweede aanname is dat het aantal aanvragen over het jaar geleidelijk binnen komen en 
groter zijn dan de capaciteit (bij meer aanvragen wordt er namelijk uitbesteed). 

Behalve het maken van milieuvergunningen zijn de medewerkers ook verantwoordelijk voor 
andere producten. Ze hebben te maken met een hoge diversiteit aan werkzaamheden. De 
technische medewerkers worden bijvoorbeeld betrokken bij projecten voor het ontwikkelen 
van nieuwe bedrijventerreinen. 
Medewerkers worden geacht flexibel te zijn en moeten keuzes maken in hun 
werkzaamheden. Hierdoor is het niet altijd mogelijk alle (begrootte) uren te besteden aan 
puur milieuvergunningen. Als de medewerkers zich namelijk niet flexibel opstellen gaat dit 
ten koste van het integraal werken binnen de gemeentelijke organisatie. 
Het stellen van deze doelen maakt het voor de technische medewerker noodzakelijk deze te 
realiseren. Het structureel niet halen van deze doelen maakt het zoeken naar adequate 
oplossingen noodzakelijk. 

11 Er zijn nog geen concrete afspraken over gemaakt welke activiteiten deze indicator omvat. 
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6.4.4. 3 Indicator 3: Aantal BS-en per periode 
Het aantal besluiten is een afgeleide van het aantal ontwerpbesluiten. Een besluit is binnen 
het proces te zien als een logisch resultaat van een OBS. In een enkel geval resulteert een 
OBS niet in een BS. Samen geven ze een goede indicatie van de prestaties van het team 
weer. 

6.4.4.4 Criteria 
Indicator 1 'het aantal uren per OBS' is meetbaar en variabel. De validiteit komt in gevaar 
door het ontbreken van verschillende categorieen. Wanneer de resultaten sterk fluctueren 
komt de validiteit in gevaar. 
Het verzamelen van deze gegevens is nog een klein probleem. Momenteel wordt gebruik 
gemaakt van een tijdregistratiesysteem TIM. Wanneer het mogelijk is om met dit systeem het 
aantal uur per OBS bij te houden, zal deze indicator kosteneffectief zijn. Echter over de 
validiteit van dit systeem wordt getwijfeld. Er zijn geen uniforme afspraken gemaakt over het 
registeren van de tijd. Zo is het mogelijk dat dezelfde activiteiten door verschillende 
medewerkers anders wordt weggeschreven. 

Eveneens als indicator 1 zijn indicatoren 2 en 3 vergelijkbaar. Een positief resultaat op de 
een betekent een positief effect op de andere indicatoren. Er is sprake van een gelijke trend. 
Toch vullen deze indicatoren elkaar aan. Indicator 2 en 3 geven aan in hoeverre de 
doelstelling (per periode) is gehaald. Dit is belangrijk voor het team om prioriteiten te stellen 
in zijn/ haar werkzaamheden. Bovendien is het geen garantie dat een BS binnen 3 maanden 
na een OBS is genomen. 

De laatste twee indicatoren zijn meetbaar, variabel, en compleet. Dezen indicatoren zijn voor 
het team begrijpelijk en veelzeggend, daarmee zijn ze relevant. Over de validiteit kan worden 
getwijfeld aangezien beide sterk afhankelijk zijn van elkaar. 
Deze indicatoren zijn be"lnvloedbaar. Niet alleen door sneller te werken (zie indicator 1 ), 
maar ook een goede planning maakt het mogelijk het aantal OBS-en en BS-en per periode 
te be"lnvloeden. Het aantal OBS-en en BS-en zijn uit het postregistratiesysteem Corsa te 
halen (kosteneffectief). 

6.4.5 Verantwoordelijkheidsgebied 6: tijdigheid 

6.4.5.1 Indicator 1: Percentage BS-en niet binnen vastgestelde termijn genomen 
Een besluit dient 6 maanden na ontvangst van een aanvraag te zijn genomen (termijn van 
orde). Wanneer deze termijn wordt overschreden kan de aanvrager beroep indienen. Er is 
echter de mogelijkheid om een verlengde procedure aan te vragen, wanneer een technische 
medewerker de termijn dreigt te overschrijden. Hieraan dient een gegronde reden ten 
grondslag te liggen. Kortom, deze indicator is het aantal besluiten niet binnen 6 maanden 
minus het aantal besluiten met verlengde procedures gedeeld door het totaal aantal 
besluiten. 

6.4.5.2 Indicator 2: Percentage OBS-en niet binnen 3 maanden genomen 
Voor 1 juli 2005 gold ook een wettelijke termijn voor een OBS. Om het proces beheersbaar 
te houden kan deze termijn als werkafspraak worden vastgelegd. Vervolgens dienen de 
medewerkers ernaar te streven om een OBS binnen 3 maanden te hebben genomen. 
Deze indicator is te relateren aan de vorige indicator. Ze sluiten elkaar echter niet uit. Het 
niet halen van de termijn van 3 maanden heeft namelijk niet direct een gevolg op het niet 
halen van de termijn van 6 maanden. Het halen van deze 6 maanden komt alleen in gevaar 
op het moment dat er zienswijzen binnenkomen. Deze dient door de juristen te worden 
weerlegd. En het opstellen van een BS niet-conform kost meer tijd dan een BS conform. 

6.4. 5. 3 Criteria 
Alie genomen (ontwerp)besluiten zijn meetbaar aan de hand van het postregistratiesysteem 
Corsa. Hiermee zijn de indicatoren ook variabel en kosteneffectief. Het resultaat, het halen 
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van deze termijnen, is afhankelijk van de prestatie van het team en representatief voor de 
verantwoordelijkheid van het team. 

Het team, en vooral de technische medewerkers, heeft invloed op het halen van deze 
termijnen. Door het maken van een goede werkplanning en het bewaken van de 
werkvoorraad zijn deze medewerkers in staat de termijnen te be"invloeden. Natuurlijk zijn er 
invloeden van buitenaf, zeals het wachten op aanvullende stukken, maar dit is te 
be"invloeden door een actieve houding van de technische medewerkers. 
Door de beperkte capaciteit geldt er een maximale werkvoorraad per technische 
medewerker. De medewerkers kunnen het aantal aanvragen in de werkvoorraad 
be"invloeden. Wanneer de werkvoorraad het maximum bereikt kunnen aanvragen worden 
uitbesteed. Op deze manier kunnen ze invloed uitoefenen op de termijnen. 
Echter de termijnen van_ het OBS worden regelmatig niet gehaald. Het is niet voor niks dat de 
wetgeving deze termijn heeft laten varen. Tech is het belangrijk dat deze 3 maanden als 
uitgangspunt blijft gelden om enige eenduidigheid en routine in de werkplanning te 
behouden. lndien er zich onverhoopt problemen voordoen bestaat er de mogelijkheid om 
een verlengde procedure aan te vragen. 

De indicatoren zijn valide. Een positief resultaat op de lange termijn betekent een goede 
werkplanning en beheersing van de werkvoorraad door het team. De compleetheid van deze 
indicatoren op dit verantwoordelijkheidsgebied meet op de langere termijn blijken. Seide 
indicatoren hebben een groot aandeel in het maken van en het houden aan een goede 
werkplanning. 

6.5 Stap 3 en 4 

6.5.1 lnleiding 
De volgende stap is het opstellen van prestatiewaarderingscurven. Om tot deze 
prestatiewaarderingscurven ( ofwel effectiviteitscurven) te komen dienen een aantal stappen 
te worden doorlopen. 
Allereerst dienen de indicatoren operationeel te worden gemaakt, zodat ze slechts op een 
manier te interpreteren en te meten zijn. Daarna wordt de terugkoppelperiode bepaald, 
waarover de prestaties worden gemeten. Vervolgens wordt aan elke indicator 
(effectiviteits)waarden toegekend. Hierbij wordt vastgesteld welke waarden elke indicator kan 
aannemen en welke effectiviteitswaarden daar aan toebehoren. Vervolgens is het mogelijk 
van elke prestatie-indicator de prestatiewaarderingscurve op te stellen. Deze stappen zijn in 
bijlage 20 uitgebreid behandeld. 

Tijdens het onderzoek zijn we er niet in geslaagd deze stap te nemen. Wegens gebrek aan 
tijd moest tijdens het onderzoek prioriteiten worden gesteld. De periode waste kort om een 
volledige ProMES-project af te ronden. Een gemiddeld ProMES-project duurt namelijk 8 tot 
1 O maanden. Gedurende de bijeenkomsten is het namelijk belangrijk ieders mening te horen 
en gezamenlijk tot een besluit te komen. Het draagvlak binnen het team meet groot zijn. Dit 
proces meet niet worden opgejaagd door de beperkte tijd. 
Door de beperkte tijd heeft de facilitator een voorzet gegeven om de gekozen indicatoren te 
operationaliseren (zie bijlage 20). Door de recente automatisering is het niet mogelijk 
geweest historische data te gebruiken. Sommige data waren niet eens aanwezig. Voor de 
beeldvorming zijn de overige stappen met fictieve data ingevuld. 

6.5.2 Operationaliseren PJ's 
Om de effectiviteitscurven op te kunnen stellen dienen de gekozen prestatie-indicatoren te 
worden geoperationaliseerd zodat ze slechts op een manier kunnen worden ge"interpreteerd. 
Daarbij is het makkelijk om gebruik te maken van reeds bestaande systemen zeals in dit 
geval het postregistratiesysteem Corsa. De operationele definities zijn als volgt omschreven: 
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Percentage doorlopen procedures ((voor)overleg, collegiale en juridische toets):= ? 
Resultaat handhaafbaarheidstoets (d.m.v. checklist):= ? 
Percentage (voor)overleggen:= (# (Voor)over/eggen/# MAbs/OBS) * 100 % 
Percentage collegiale toetsen:= (# Col/egiale toetsen/# MAbs/OBS) * 100 % 
Percentage juridische toetsen:= (# Juridische toetsenl# MAbs/OBS) * 100 % 
Percentage verleende vergunningen niet-conform:= (# MAbs/BS[niet-conform]I # 
MAbs/BS) * 100 % 
Aantal uren per OBS:= # uren per MAbslOBS(t) [ # uren (voor)overleg + 
ontvankelijkheidtoets + maken OBS+ col/egiale toets per MAbs/OBS] 
Aantal OBS-en per periode:= # MAbs/OBS(t) 
Aantal BS-en per periode: # Mabs/BS(t) 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen:= (# MAbs/BS(t) [met 
MAbs/BS(t) > MAftBS]- #MA met verlengde procedure)/# Mabs/BS(t) * 100 % 
Percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen:= 
(# MAbslOBS(t) [met [MAbs/OBS(t) < MAftOBS]/# MAbs/OBS(t)) * 100 % 

6. 5. 3 Terugkoppe/periode 
Bij het bepalen van de periode wordt rekening gehouden met de doorlooptijd van het 
product. In het geval van de milieuvergunning is deze gemiddeld 6 maanden. Alleen is deze 
periode erg lang om te kunnen sturen op prestaties. 
Binnen het proces gaat de meeste tijd zitten in het opstellen van het ontwerpbesluit. De 
doorlooptijd van een ontwerpbesluit is te schatten op drie maanden. Voor 1 juli moest een 
ontwerpbesluit namelijk voor 3 maanden worden genomen: een wettelijke termijn. Na 1 juli is 
deze termijn echter komen te vervallen. 
Het ontwerpbesluit is te beschouwen als een tussenproduct van de uiteindelijke 
milieuvergunning. Ze kunnen worden gezien als twee producten van een proces met elk een 
doorlooptijd van 3 maanden. Bij de prestatie-indicatoren wordt ook al onderscheid gemaakt 
tussen beide producten. 
Het terugkoppelen van prestatie over een kortere termijn, bijvoorbeeld 1 maand, lijkt niet 
voldoende informatie op te leveren. Het terugkoppelen van resultaten binnen een korter 
tijdbestek dan 3 maanden lijkt daarom weinig vruchten af te werpen. Daarom wordt de 
periode op 3 maanden (=13 weken) gesteld. 

Toch blijkt deze termijn in sommige gevallen te lang te zijn . Voor een 
prestatiesturingssysteem is het essentieel dat op korte termijn prestaties kunnen warden 
gemeten en teruggekoppeld, bijvoorbeeld om de twee weken. Door de lange periode van 3 
maanden kan het geheel worden gezien als een beoordelingssysteem in plaats van een 
prestatiesturingssysteem voor continue verbeteringen. 
De gevonden indicatoren lijken niet geschikt om op een kortere termijn te meten, aangezien 
het niet eenvoudig is deze informatie te verzamelen. Bovendien hoeft deze informatie niet te 
zijn veranderd. 

6. 5. 4 Prestatiewaarderingscurven 
De volgende stap is het waarderen van de indicatoren. Er moeten scores warden toegekend 
aan elke indicator (minimale, normale en maximale waarde). Vervolgens dienen deze 
indicatorscores te warden gekoppeld aan een effectiviteitswaarde (zie paragraaf 5.3.5). De 
methode is in bijlage 20 beschreven. 
De ( effectiviteits )waarden zijn ingevuld voor alle kwantitatieve prestatie-indicatoren. Deze 
waarden zijn fictief en dus niet waarheidsgetrouw. Bij het waarderen van deze indicator is het 
verstandig gebruik te maken van historische gegevens om minimale, normale (verwachte) en 
maximale waarden te bepalen. Wanneer geen historische gegevens beschikbaar zijn moet 
het team een schatting maken (met management goedkeuring). De toekomst zal uitwijzen of 
deze correct is! 
De scores moeten zijn gebaseerd op werkelijk waarden en niet op theoretische waarden, 
zoals in het fictieve voorbeeld. In het voorbeeld wordt gesteld dat 100% van alle 
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ontwerpbesluiten collegiaal moeten worden getoetst, maar dit is in de praktijk mogelijk niet 
haalbaar. Eveneens is de minimale waarde niet realistisch, want dit komt in de werkelijkheid 
nooit voor. 

Op het moment dat de ( effectiviteits )waarden bekend zijn kunnen de 
prestatiewaarderingscurven worden opgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
eventuele niet-lineaire verhoudingen. In bijlage 20 zijn voorbeelden gegeven van 
prestatiewaarderingscurven. 

Bij het waarderen van de KPl's is het verstandig te kijken naar de onderlinge relaties. Zo zijn 
de indicatoren van het verantwoordelijkheidsgebied 'kwantiteit' sterk afhankelijk. Het 
waarderen van elk indicator afzonderlijk is overbodig. Het is verstandig het gebied als geheel 
te waarderen tegenover de prestatie-indicatoren en vervolgens deze waarde verdelen over 
de drie indicatoren. 
Ook lijken de indicatoren van de twee gebieden 'tijdigheid' en 'kwantiteit' een sterke relatie te 
hebben. Hierdoor lijken de indicato-ren 'aantal OBS-en per periode' en 'aantal BS-en per 
periode' overbodig te zijn, maar voor de medewerkers geeft dit juist een goed beeld over de 
geleverde prestaties van de afgelopen periode. Zij worden hier op 'afgerekend'. Daarom 
laten we deze indicatoren staan. Bij het opstellen van prestatiewaarderingscurven moet hier 
rekening mee worden gehouden. 

Prestatie-indicatoren 

Tijdigheid: 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen: 

Percentage ontwerpbesluiten binnen 3 maanden genomen: 

Kwantiteit: 
Aantal uren per OBS: 
Aantal OBS-en per periode (voor publicatie): 
Aantal BS-en per periode (voor publicatie): 

Houden aan afsprakenl procedures: 
Percentage doorlopen procedures ((voor)overleg, collegiale en 
juridische toets) 

Kwaliteit vergunningen: 
Percentage verleende vergunningen niet-conform 
Percentage (voor)overleggen 
Percentage collegiale toetsen 
Percentage juridische toetsen 
Resultaat handhaafbaarheidtoets 

Kwaliteit medewerkers: 
Goede werkafspraken/ procedures: 

Totaal productiviteit: 

6. 5. 5 Terugkoppelrapport 

Waarde Effectiviteit-
waarde 

50 % -25 
(6 stuks) 
53,8 % +4 

(7 stuks) 

33 uur +16 
16 stuks +20 
12 stuks -12 

90 +35 

3 stuks -3 
75% -12,5 
100 % 0 

33 1/3 % +4 
7 +20 

+56,5 

Het resultaat van deze ProMES-methode is het terugkoppelrapport. Het opstellen van het 
terugkoppelrapport is tevens de laatste stap van de ProMES-methode. In dit rapport worden 
de (effectiviteits)waarden per indicator weergegeven. Hieruit valt op te maken op welke 
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verantwoordelijkheidsgebied(en) het team het beste presteert en op welke gebieden minder 
wordt gepresteerd. De totaalscore bepaalt de productiviteit van het team. Een negatieve 
waarde betekent niet productief en een positieve waarde betekent productief. 
Na elke periode, in dit geval 3 maanden, worden de resultaten besproken tijdens een 
teamoverleg. Het is belangrijk dat de resultaten kort na het verzamelen van de gegevens 
worden besproken. Tijdens een teamoverleg kan gediscussieerd worden over de oorzaken 
van bepaalde scores. Op de vorige pagina is een voorbeeld te vinden van een 
terugkoppelrapport. De waarden zijn wederom fictief. 

6. 5. 6 Afstemming management 
Bij het ontwikkelen van een ProMES-systeem is het belangrijk dat er afstemming is met het 
management. Het systeem dient binnen de organisatie te worden gedragen, niet alleen door 
de gebruikers. Om deze afstemming te realiseren zijn in het proces twee momenten 
opgenomen waar de resultaten door het ontwikkelingsteam worden besproken met het 
managementteam. Op deze manier is het management betrokken bij zowel de ontwikkeling 
als de implementatie van het systeem. 
Binnen dit project heeft deze afstemming niet plaatsgevonden. We zijn tijdens de 
bijeenkomsten namelijk niet verder gekomen dan stap 2. De reactie van de teamcoordinator, 
die onderdeel uitmaakt van het management, was positief te noemen. Hij beschouwde het 
een goede basis om als vertrekpunt te nemen. Op het moment acht hij het systeem niet 
implementeerbaar vanwege recente automatisering. Hij verwacht dat dit nog wel een half 
jaar zal duren. 
De terugkoppeltermijn van 3 maanden vindt hij voldoende. Hij verwacht op kortere termijn te 
veel ongewijzigde informatie. Dit komt door de lange doorlooptijd van het product waardoor 
het kan zijn dat er twee maanden niets gebeurd en dan opeens heel veel. 

Ook na het vaststellen van de prestatiewaarderingscurven is goedkeuring van het 
management nodig. Het is belangrijk dat beide partijen, het ontwikkelingsteam en het 
management, overeenstemming hebben gevonden over allereerst de 
verantwoordelijkheidsgebieden en indicatoren en vervolgens over de 
prestatiewaarderingscurven. Pas daarna kan worden gestart met het opstellen van het 
terugkoppelrapport. 

6. 5. 7 Weerstand 
Het succes van het systeem wordt bepaald door de gebruikers. Belangrijk is dat het systeem 
wordt geaccepteerd door de gebruikers. Pritchard tracht dit te realiseren door de gebruikers 
in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling, maar ook bij de implementatie van het 
systeem. Aan het begin van de ProMES-methode moet dit duidelijk zijn om eventuele 
weerstanden te voorkomen. Zodat er sprake is van een geaccepteerde regelkring. De 
gebruikers ontwikkelen hun eigen systeem, en dat gevoel moeten ze ook hebben. 

Tijdens het traject was weinig weerstand waarneembaar, en door de medewerkers werd 
actief meegedacht over de verantwoordelijkheden en de indicatoren. Dit was niet altijd 
eenvoudig. Het team heeft gedurende het traject anders leren kijken naar hun product, of 
beter gezegd naar het proces. De doorlopen stappen zijn echter niet voldoende voor een 
ProMES-systeem. Dit is slechts het begin. 

Behalve inzicht in de prestaties van het team geeft ProMES ook inzicht in de prestaties van 
de teamcoordinator (en de afdelingsmanager). De prestaties van het team zijn een 
weerspiegeling van het beleid dat wordt gehanteerd. Ook bij de coordinatoren was geen 
weerstand waarneembaar. Zij zagen deze methode als een uitdaging voor hun medewerkers 
om ze te betrekken bij het genereren van hun verantwoordelijkheden en hun prestatie
indicatoren. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk worden enkele conclusies en aanbevelingen gegeven met betrekking tot de 
gedefinieerde opdrachtstelling, welke drieledig is: 
1. Genereer een generieke methode om de (werk)processen te beschrijven met als doel het 

bevorderen van het zelfsturende vermogen door het meten en het bevorderen van de 
productiviteit van de medewerkers; 

2. Pas de methode toe op een relevant product binnen de afdeling Wonen en Werken; 
3. Ontwikkel een prestatiesturingssysteem voor dit product. 

Allereerst volgen er enkele conclusies naar aanleiding van de opdrachtstelling. Als laatste 
zullen enkele aanbevelingen worden gedaan. 

7 .2 Generaliseerbaar 
Het eerste deel van de opdracht bestaat uit het genereren van een generieke methode om 
de (werk)processen te beschrijven. De belangrijkste vraag is de toepasbaarheid van de 
methode voor procesbeschrijving binnen de gehele gemeente, ofwel hoe generiek is deze 
methode? 

Allereerst wordt gezocht naar het meest relevante product binnen het team, de hoogste 
combinatie van tijd en frequentie. Daarna wordt gekeken welke activiteiten worden 
meegenomen voor de blackbox-benadering om zo de systeemgrens te bepalen. Vanuit deze 
benadering wordt vervolgens het proces onderverdeeld in fasen (en evt. voorraadpunten) en 
de fasen onderverdeeld in werkprocessen (en evt. wachtrijen). Net als bij IDEFO wordt er 
steeds dieper ingezoomd op het proces, de fasen en de werkprocessen. Deze stap heeft als 
doel het proces te identificeren. Bij het werkelijk beschrijven van het proces wordt gebruik 
gemaakt van vergelijkbare notaties zeals die van de flowchart-methode. 

Wanneer we kijken binnen het team Bouwen zou dit leiden tot het beschrijven van het 
bouwvergunningsproces. De bouwvergunning is in dit team het meest relevant. Het 
bouwvergunningsproces kan daarna worden onderverdeeld in enkele fasen zeals definitieve 
aanvraag, principe verzoek, welstand, etc. Hierbij wordt geprobeerd het aantal van 6 fasen 
niet te overschrijden om de complexiteit van de procesbeschrijving te beperken. Vervolgens 
wordt per fase ingezoomd op de werkprocessen (de meeste relevante activiteiten) en 
verantwoordelijkheden. Dit lijkt mij geen onmogelijke taak ook voor een complex proces als 
de bouwvergunning. 

Het tot stand komen van een bouwvergunning gaat, net als bij een milieuvergunning, over 
verschillende schijven. De routes, die worden doorlopen, zijn afhankelijk van de soort 
vergunning. Hierdoor treedt variatie op in het proces. Middels de procesbeschrijving wordt 
getracht het meest relevante proces vast te leggen. Een proces is relevant als het 60 tot 80% 
van de bouwvergunningen omvat. Kortom, het is onmogelijk om alle variaties vast te leggen 
in een procesbeschrijving. Bovendien komt dit de regelvrijheid van de medewerkers niet ten 
goede. Afspraken en inzicht op de hoofdlijnen is voldoende. 

7.3 Prestatiesturingssysteem 

7. 3. 1 Zelfsturende teams 
Het laatste deel van de opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een 
prestatiesturingssyteem. Een prestatiesturingssyteem, zeals ProMES, maakt het voor het 
team mogelijk om hun verantwoordelijkheden te definieren. Ze zijn in staat zichzelf middels 
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de vastgestelde prestatie-indicatoren te sturen op deze verantwoordelijkheidsgebieden ten 
einde te realiseren organisatiedoelen. ProMES wordt gebruikt om het team Milieu meer 
inzicht te geven in hun prestaties met betrekking tot het milieuvergunningsproces. Het 
systeem is gebaseerd op de motivatiemechanismen: doelen stellen, terugkoppeling en 
beloning. 
ProMES is daarbij een goede stap op weg naar zelfsturende teams, maar het is slechts het 
begin. Om van zelfsturende teams te kunnen spreken dienen ze te voldoen aan een aantal 
voorwaarden[8]: 

De groepstaak moet een afgerond geheel vormen van onderling sterk samenhangende 
activiteiten (proces of onderscheidend deel van een proces); 
De groep moet over voldoende bevoegdheden beschikken om de taken zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen uitoefenen; 
De taken van de groep moeten onderlinge afhankelijkheid vertonen zodat activiteiten van 
groepsleden elkaar aanvullen; 
De omvang moet ongeveer acht tot twaalf groepsleden zijn; 
Groepsleden zijn multifunctioneel inzetbaar, er mogen geen interne statusverschillen zijn; 
Zorg voor duidelijke aanspreekpunten; 
De groep is 'eigenaar' van machines, ruimtes en informatie; 
Systemen moeten de zelfstandigheid van de groep ondersteunen; 
Functiewaarderings- en/ of beloningssystematiek afstemmen op concept van 
zelfsturende teams. 

Het team Milieu voldoet in min of meerdere mate aan bovenstaande voorwaarden. Een 
probleem is dat het team Milieu naast de milieuvergunning ook verantwoordelijk is voor 
andere producten en diensten. Dit maakt de situatie complex, omdat we te maken hebben 
met meerdere processen (en procedures). De verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk. 
De coordinator blijft voorlopig een belangrijke rol spelen (zie de 7 taakvelden in paragraaf 
1.3.4). 
Bij de procesbeschrijving van de milieuvergunning is getracht te voldoen aan bovenstaande 
principes. Echter het team Milieu blijft in mindere mate afhankelijk van anderen. Om het 
proces beter beheersbaar te maken is het verstandig om met deze teams en/ of 
medewerkers concrete afspraken te maken. 
Momenteel worden de technische medewerkers gezien als case-managers van het proces 
waarbij de overige functies als ondersteuning dienen. Om als zelfsturend team te kunnen 
opereren dienen alle medewerkers gelijkwaardig te zijn aan elkaar. 

7. 3. 2 Taakafhanke/ijkheid 
Het meten van individuele of groepsprestatie is afhankelijk van een aantal kenmerken van 
een taakgroep, namelijk de taakafhankelijkheid en de doelafhankelijkheid. Deze taak- en 
doelafhankelijkheid kunnen belangrijke beperkingen opleggen aan een 
prestatiesturingssysteem. Toename van beide betekent namelijk een afname van de 
be"lnvloedbaarheid op de prestaties. Een zorgvuldige analyse van deze taakafhankelijkheid is 
essentieel[19]. 
De taakafhankelijkheid binnen een groep staat voor de mate waarin een groepslid afhankelijk 
is van input in de vorm van informatie en/ of middelen van zijn/ haar medegroepsleden voor 
het leveren van zijn/ haar input. De doelafhankelijkheid betekent de mate waarin de 
prestaties (output) van medegroepsgenoten structureel van invloed zijn op de prestaties van 
(output) van een groepslid, en daarmee op het realiseren van de individuele en/ of 
groepsdoelen[19]. 

In paragraaf 6.2.3 is gekeken naar de afhankelijkheidsrelatie van de medewerkers binnen 
het team Milieu met betrekking tot het milieuvergunningsproces. De betrokken teamleden 
vertonen een hoge taakafhankelijkheid. Een hoge taakafhankelijkheid betekent dater meer 
moet worden samengewerkt. In deze situatie is het meer gepast om groepsdoelen te stellen 
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dan in situaties waar weinig samenwerking tussen groepsleden vereist is. Als dit laatste het 
geval was, dan zou het beter zijn om individuele doelen te stellen[19]. 
Bij een hoge taakafhankelijkheid dient een prestatiesturingssysteem inzicht te geven in de 
prestaties van het team in zijn geheel. In zo'n situatie heeft het geen zin om de prestatie van 
het individu te meten, maar moet worden gekeken naar de prestatie van het team of de 
groep. Zo trachten we niet een onderdeel van het proces te optimaliseren, maar het proces 
als geheel. Het team wordt in zijn geheel verantwoordelijk gesteld voor het proces. 

Echter binnen het team Milieu hebben we te maken met een hoge complexiteit aan 
producten en diensten. Naast de milieuvergunning is het team ook verantwoordelijk voor 
andere producten en diensten (zie hoofdstuk 2). Deze hoge taakcomplexiteit maakt het 
noodzakelijk om doelen te stellen voor zowel de coordinatie van gezamenlijke taken als de 
individuele taken om de prestaties te optimaliseren[18]. 

7.3.3 Groeps- of individue/e indicatoren 
Wanneer de indicatoren worden bekeken moet worden gezegd dat ze niet allemaal geschikt 
zijn als groepsindicatoren. Binnen het milieuvergunningsproces zijn verschillende 
medewerkers betrokken bij verschillende functies. Bij het genereren van prestatie-indicatoren 
was het moeilijk geschikte indicatoren te vinden waar het hele team invloed op heeft. Het 
team bestaat namelijk uit een heterogene groep waarbinnen ze afhankelijk zijn van de 
prestaties van anderen. De onderlinge taakafhankelijkheid is hierbij hoger dan de externe. 

De be"lnvloedbaarheid van de indicatoren zijn voornamelijk te koppelen aan de prestaties van 
de technische medewerkers. Zij worden binnen het proces ook beschouwd als case
managers. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor de gehele gang van zaken van de 
milieuvergunningsaanvraag tot aan de milieuvergunning. Hun taken zijn het meest kritische 
aangezien deze de meeste toegevoegde waarde hebben op het resultaat. 
De administratieve medewerkers lijken minimale invloed te hebben op deze indicatoren. De 
administratieve medewerkers hebben een ondersteunende taak, welke een belangrijke 
bijdrage kan leveren op het uiteindelijke resultaat van de indicatoren. Deze bijdrage is vooral 
het bevorderen van de doorstroom. De administratieve medewerkers vormen · belangrijke 
schakels in het proces waardoor ze toch invloed hebben op een aantal indicatoren. Deze 
indicatoren moeten vooral worden gezocht op het gebied 'tijdigheid' zoals: 

'percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen'; 
'percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen'. 

Voor de juridische medewerkers geldt hetzelfde. Zij hebben minimale invloed, maar leveren 
op bepaalde momenten belangrijke bijdragen aan het proces. Behalve de indicatoren van het 
gebied 'tijdigheid' kunnen zij ook andere indicatoren bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied 
'kwaliteit vergunning': 

'percentage juridische toetsen'; 
'percentage verleende vergunning niet-conform'. 

Wanneer de indicatoren worden vergeleken met de gestelde criteria scoren ze laag op 
be"lnvloedbaarheid. Ook de relevantie is lager. Niet alle indicatoren zijn voor het hele team 
even veelzeggend en begrijpelijk. Net als bij de be"invloedbaarheid is de relevantie van de 
indicatoren hoger voor de technische medewerkers. Voor de juridische en vooral de 
administratieve medewerkers zeggen de indicatoren weinig over hun verantwoordelijkheden. 
Toch meten deze indicatoren belangrijke elementen van het proces, maar om ze vervolgens 
als groepsindicatoren te gebruiken is niet reeel. Hiervoor moeten de indicatoren 
be"lnvloedbaar worden gemaakt voor alle teamgenoten en de verantwoordelijkheid bij het 
team te leggen. 
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7.3.4 Prestatiewaarderingscurven en terugkoppe/rapport 
Het onderzoek heeft niet geleid tot het vaststellen van de prestatiewaarderingscurven en het 
terugkoppelrapport. Deze stappen dienen nog te worden doorlopen om het ProMES-systeem 
functioneel te maken. In bijlage 20 wordt het vaststellen van de prestatiewaarderingscurven 
stap voor stap beschreven. Het is belangrijk ook deze derde stap van het ProMES-traject 
met het hele team te doorlopen. 

Bij het terugkoppelen van de productiviteit worden de resultaten van de 
verantwoordelijkheidsgebieden over een periode verzameld. Uit deze resultaten kunnen 
conclusies worden getrokken. De positieve en negatieve resultaten worden besproken en 
vergeleken met resultaten uit het verleden. Er wordt gekeken of er progressie waarneembaar 
is. 
Tijdens deze terugkoppelbijeenkomst is het niet de bedoeling het team de kop in te drukken 
door alleen de negatieve effecten te benadrukken. De resultaten moeten op een positieve 
manier worden belicht. Oorzaken van goede en slechte prestaties moeten ender de loep 
worden genomen. Er moet worden gezocht naar eventuele verbeteringen op de lange en/ of 
korte termijn. 

7.3.5 Afstemming handhaving 
Het team Handhaving is gebruiker van de milieuvergunning. De milieuvergunning is de input 
voor hun handhavingsproces. Daarbij kunnen de handhavers worden gezien als klanten. 
Uit de prestatie-indicatoren blijkt een handhaafbaarheidstoets een mogelijke methode te zijn 
om de kwaliteit van de milieuvergunning te bepalen. Er zijn echter geen concrete afspraken 
over hoe deze toets eruit komt te zien (wederom een procedure). Het is belangrijk om tussen 
beide partijen afstemming te hebben om de kwaliteit van de vergunning te bevorderen, door 
middel van het terugkoppelen van de resultaten van de vergunning. 
Momenteel is de draad, na de reorganisatie van mei 2004, opgepakt om te zorgen voor 
structurele afspraken over het verlenen van een milieuvergunning, standaarden en controle 
door handhaving. Het doel is om een uniform geheel te creeren. Hopelijk is het mogelijk 
hieruit een kwantitatieve prestatie-indicator af te leiden. 

7. 3. 6 Prioriteiten stellen 
ProMES is bekeken vanuit een product van het team Milieu. Het team is verantwoordelijk 
voor meerdere producten en diensten. Door de beperkte capaciteit is het belangrijk dat de 
medewerkers prioriteiten stellen tijdens hun werkzaamheden. 
Het gevaar van het toepassen van ProMES is dat het team zich volledig richt op het proces 
van de milieuvergunning, waardoor andere producten en diensten mogelijk in het gedrang 
komen. Gekeken moet worden in hoeverre de andere taken en verantwoordelijkheden door 
het ProMES-systeem kunnen worden gedekt. Misschien is dit slechts een kwestie van het 
toevoegen van enkele prestatie-indicatoren. 

7.3. 7 Vergelijken ProMES gemeente en bedrijf 
lnteressant is het om de resultaten van het team Milieu (i) te vergelijken met die van enkele 
bedrijven, zeals een productiebedrijf van golfkartonnen dozen (ii) en een leverancier van 
kopieerapparatuur (iii). Hierbij wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de 
verantwoordelijkheidsgebieden en prestatie-indicatoren (zie tabel 10 op pagina 73). 
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Verantwoordelijkheidsgebieden hebben altijd betrekking op een element uit het proces: 
de input; 
de transformatie (het proces); 
de output. 

Bij het vergelijken van de verantwoordelijkheidsgebieden blijkt de meeste output gerelateerd 
te zijn. Deze verantwoordelijkheidsgebieden zijn hoofdzakelijk gebaseerd op drie aspecten: 
kwaliteit, tijd en kosten. 
Kwaliteit is in alle situaties benoemd tot een verantwoordelijkheidsgebied. In alle gevallen 
wordt kwaliteit van het product of de dienst gezien als een verantwoordelijkheid(sgebied). De 
kwaliteit is daarbij afhankelijk van twee aspecten: 

Karakteristieken van het product en/ of de dienst; 
Tevredenheid van de klanten/ gebruikers op het geleverde product en/ of de dienst. 

Twee keer is er sprake van een hoge diversiteit aan producten en/ of diensten (golfkartonnen 
dozen en milieuvergunningen). De karakteristieken van het product en/ of de dienst zijn 
afhankelijk van de wensen van de klant. Wanneer er sprake is van maatwerk is het lastig een 
eenduidige prestatie-indicator te genereren. Het verantwoordelijkheidsgebied kwaliteit wordt 
in dit geval meetbaar gemaakt aan de hand van de tevredenheid van de gebruikers 
('klachten van klanten' en 'resultaat handhaafbaarheidstoets'). Bij de dienstverlening is vaker 
sprake van maatwerk. 
Tijd komt in alle gevallen naar voren als verantwoordelijkheidsgebied: tijdigheid(i) en 
draaitijd(ii). Alleen bij de onderhoudsafdeling is dit aspect ondergebracht onder het 
verantwoordelijkheidsgebied 'kosten'. 'De gemiddelde werktijd per bezoek'(iii) is namelijk 
gelijk te stellen aan 'Het gemiddeld aantal uren per OBS'(i). 
Kosten zijn in twee gevallen als verantwoordelijkheidsgebied gekozen, behalve bij de 
milieuvergunningen. In het laatste geval is dit aspect al ondergebracht in het 
verantwoordelijkheidsgebied 'tijdigheid'. Andere kosten, zoals voor materiaal en middelen, 
zijn niet van toepassing of te verwaarlozen. 

De overige verantwoordelijkheidsgebieden hebben direct betrekking op het proces. Ze 
duiden op relevante verantwoordelijkheden en geven inzicht in het verloop van het proces. 
De verantwoordelijkheidsgebieden zijn: 

(i) Houden aan procedures/ werkafspraken; 
(ii) Snelheid en veiligheid; 
(iii) Representatie en administratie. 

Geen verantwoordelijkheden hebben betrekking op de input. Bij het team Milieu zijn twee 
verantwoordelijkheidsgebieden gegenereerd. We zijn echter niet in staat geweest hiervoor 
geschikte indicatoren voor te vinden. Overigens is het gebied 'kwaliteit medewerkers' sterk 
afhankelijk van de andere gebieden. 

De verschillen tussen de prestatie-indicatoren worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
verschillen tussen producten en diensten. Het meetbaar maken van de 
verantwoordelijkheidsgebieden binnen de gemeente is lastiger omdat je vaak te maken hebt 
met subjectieve informatie. 

De kwaliteit van een vergunning is bijvoorbeeld niet meetbaar aan de hand van het aantal 
pagina's. Kwaliteit is te meten aan de hand van subjectieve maten zoals bruikbaarheid en 
correctheid. Bruikbaarheid is te controleren door de gebruikers. In het geval van de 
milieuvergunning zijn dit: 

de handhavers; 
de aanvragers. 
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Onderhoudsafdeling van een Een productiegroep die een Team Milieu welke zich bezig 
leverancier van machine bedient waarmee houdt met het verlenen van 
kopieerapparatuur[12]: golfkartonnen dozen worden milieuvergunningen: 

gemaakt[22]: 

Kwaliteit: Kwaliteit: Kwaliteit veraunnina: 
Gemiddeld aantal kopieen (dat een klant Aantal klachten van klanten dat Resultaat handhaafbaarheidstoets 
heeft kunnen maken) tussen twee betrekking heeft op orders die zijn (d.m.v. checklist); 
bezoeken (onderhouds- of geproduceerd in de meetperiode. 

Percentage (voor)overleggen; 
reoaratiebeurten); 
Percentage herhalingsbezoeken ten Percentaae colleaiale toetsen; 
gevolge van foutieve of slechte reparatie Percentaae iuridische toetsen; 
of onderhoud. Percentage verleende vergunningen 

niet-conform. 
Kosten: Kosten: Kwantiteit: 
Gemiddelde werktijd per bezoek; Aantal platen golfkarton verspild tijdens Aantal uren oer OBS; 
Gemiddeld onderdelenverbruik per productie Aantal OBS-en per periode; 
bezoek; 
Percentage herhalingsbezoeken ten 
gevolge van een tekort aan reserve-
onderdelen in de auto (een technicus Aantal BS-en per periode. 
dient zijn autovoorraad reserve-
onderdelen op peil te houden). 

Draaitiid: Tiidiaheid: 
Percentage van de tijd gedurende welke Percentage besluiten niet binnen 
de machine dozen produceert. vastqestelde termiin qenomen; 

Percentage ontwerpbesluiten niet 
binnen 3 maanden Qenomen. 

Administratie: 
Percentage correct ingevulde 
onderhoudsoverzichten. 
Representatie: Snelheid: Houden aan procedures/ 

werkafsoraken: 
Percentage correct uitgevoerde Aantal machineslagen per draaiuur. Percentage doorlopen procedures 
'kritische' gedragingen (gemeten met ( collegiale en juridische toets ); 
behulp van een checklist). 

Veiliaheid: 
Percentage ziekteverzuim dat toe te 
schrijven is aan ongevallen tijdens het 
werk. 

Goede orocedures/ werkafsoraken 

Kwaliteit medewerkers 

Tabet 10 Resultaten van drie ProMES-projecten 

Bij een milieuvergunning is de kwaliteit niet meetbaar door klantentevredenheid. We hebben 
namelijk te maken met een product waar de klant eigenlijk niet op zit te wachten. Het is 
verplicht om bij milieubelastende activiteiten in het bezit te zijn van een milieuvergunning. 
Meestal wordt er niks met een milieuvergunning gedaan door een inrichtingshouder wanneer 
deze wordt verleend. 
De kwaliteit van een milieuvergunning is ook niet meetbaar aan de hand van het percentage 
terugkerende klanten. De gemeente heeft namelijk een monopoliepositie op dit product en is 
de enige instantie die de milieuvergunning binnen haar eigen omgeving mag verlenen. Dit 
betekent een vaste afzetmarkt. 
Uiteindelijk is gekozen voor een handhaafbaarheidstoets, in hoeverre zijn de verleende 
vergunningen handhaafbaar. Deze dient echter nog te worden ontwikkeld. Het is verstandig 
dit te doen in overleg met het team (Milieu) handhaving (zie paragraaf 7.3.5). 
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8 Lijst met afkortingen 

AO 
AMvB 
BOOT 
BS 
BSC 
HOB 
HRM 
KPI 
MA 
MBO 
MER 
OBS 
OOT 
oov 
PD 
Pro MES 
REB 
SWAP 
TU/e 
Wmb 
Wbb 
Wgh 

= Administratieve Organisatie 
= Algemene Maatregelen van Bestuur 
= Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 
= beschikking/ besluit 
= Balanced Scorecard 
= Herijking Organisatje en Bedrijfsvoering 
= Human Resource Management 
= Kwantitatieve Prestatie lndicatoren 
= Milieuvergunningsaanvraag 
= Management by Objectives 
= Milieu Effectrapportage 
= Ontwerpbeschikking/ -besluit 
= Organisatie Ontwikkelingstraject 
= Openbare Orde en Veiligheid 
= Policy Deployment 
= Productivity Measurement en Enhancement System 
= Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische Ontwikkeling en Bouwen 
= Samen Werken aan partnerschap 
= Technische Universiteit Eindhoven 
= Wet Milieubeheer 
= Wet Bodembescherming 
= Wet Geluidshinder 
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