
Datum : 17 oktober 2007 
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2008BEM10 
t.b.v statencommissie BEM Ons kenmerk :  
 Contactpersoon    :  R. Cortjens  
 E-mail : rob.cortjens@ 
 provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2501 
 

Onderwerp: externe inhuur  
 
In het kader van de beantwoording van uw vragen ontvangt u hierbij een memo.  
 

Aanleiding 

Tijdens uw vergadering op 10 september j.l. heeft u vragen gesteld over de omvang van de externe 
inhuur door de provincie Utrecht. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 

Vervolgprocedure/voortgang 
De informatie wordt u ter kennisneming toegestuurd 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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Memorandum 
 

Datum : 19 oktober 2007 

Aan : Leden van de commissie BEM 

Van : Gedeputeerde Staten Tel.: 2501 

Onderwerp : vraag commissie BEM m.b.t. externe inhuur 

Geachte leden van de commissie BEM, 
 
In uw vergadering van 10 september j.l. heeft u vragen gesteld over de externe inhuur die heeft 
plaatsgevonden in de provincie Utrecht in vergelijking met voorgaande jaren. Daarnaast vraagt u om 
een perspectief voor de toekomst om externe inhuur te beperken.   
 
In grote overheidsorganisaties is er altijd sprake van tijdelijk inhuur. Enerzijds om een specifieke 
opdracht te kunnen uitvoeren waarvoor extra capaciteit of een specialistische expertise gewenst is die 
niet direct binnen de eigen organisatie beschikbaar is. Anderzijds om personele lacunes door ziekte of 
vacature op te kunnen vangen. In deze notitie wordt allereerst het begrip externe inhuur nader 
gedefinieerd. Vervolgens worden de kosten van externe geëxpliciteerd en beargumenteerd. 
 
Definiëren externe inhuur 
Externe inhuur wordt in deze notitie gedefinieerd als: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht 
van de provincie, door een private organisatie met winstoogmerk, middels het tegen betaling inzetten 
van personele capaciteit en deskundigheid, waarop door de opdrachtgever mede gestuurd wordt.   
 
Deze definitie dient ertoe om inhuur te onderscheiden van uitbesteding van werkzaamheden en 
subsidieverstrekking. Bij deze laatste twee gaat het om het aan een externe partij (veelal permanent) 
opdragen van de zelfstandige uitvoering van een complete taak of proces. Er worden daarbij 
resultaatafspraken gemaakt zonder dat er door de provinciale opdrachtgever op de inzet van specifieke 
capaciteit wordt gestuurd.   
 
Onder externe inhuur vallen voornamelijk interim-management, organisatie- en formatieadvies, 
beleidsadvies en communicatieadvisering. Daarnaast kan er sprake zijn van beleidsondersteunende 
externe inhuur, bijvoorbeeld op het gebied van juridisch advies, advies over 
automatiseringsvraagstukken en ondersteuning van accountantsonderzoeken en financiële 
deskundigheid. Het gaat hier om specialistische en vakmatige kennis die de provincie vanuit 
kosten/baten overwegingen niet volledig in huis beschikbaar wil hebben. Ten slotte valt ook de inhuur 
van uitzendkrachten voor opvang van incidentele capaciteitsproblemen onder de definitie van externe 
inhuur.  
Voorbeelden van uitbesteed werk zijn de facilitaire dienstverlening ten aanzien van personeel en 
gebouwen, het ontwikkelen, bouwen, aanleggen, onderhouden en exploiteren van infrastructurele 
werken en het verrichten van beleidsonderzoek. 
 
De redenen van externe inhuur  
De managementafwegingen om extern personeel hebben betrekking op vraagstukken van:  
− Kwantitatieve capaciteit 
− Kwalitatieve capaciteit 
− Deskundigheid  
− Onafhankelijkheid.  
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Kwantitatieve capaciteit 
Externe inhuur is wenselijk als het gaat om het oplossen van capaciteitsproblemen die tijdelijk 
voorkomen in reguliere processen. Dit heeft te maken met ziekteverzuim, piekbelastingen of om 
flexibel te kunnen reageren op vraagfluctuaties. Het betreft capaciteit die de provincie niet structureel 
beschikbaar wil hebben.  
Een aanleiding in 2007 is bijvoorbeeld de vacaturestop in het kader van OinO-project geweest. 
 
Kwalitatieve capaciteit 
Voor externe inhuur wordt gekozen als de manager bepaalde (specialistische) kennis niet zelf in dienst 
wil hebben. Argument hiervoor kan zijn dat het kennis betreft die snel ontwikkelt; het bijhouden van 
het vakgebied vergt dan relatief te veel interne capaciteit. Of er is sprake van een afgebakende 
ontwikkelopgave die om een snelle beantwoording vraagt, en waarvoor de kennis op dat moment niet 
intern beschikbaar is.  
Hierbij kan worden gedacht aan specialistische inzet op specifieke terreinen, zoals de ontwikkeling 
van de visie voor de herinrichting van het Vliegveld Soesterberg, maar ook het interimmanagement 
voor Bureau Jeugdzorg Utrecht 
 
Deskundigheid  
Externe inhuur kan voor managers een efficiënte manier zijn om kennis en ervaring te verwerven in 
het geval van nieuwe of specialistische taken. De ervaring opgedaan bij andere organisaties kan dan 
worden benut, zoals bij de ontwikkeling van het KlantenContactCentrum 
 
Onafhankelijkheid  
Externe inhuur is voor sommige taken of opdrachten wenselijk, als op die manier de objectiviteit 
wordt vergroot waarmee de opdracht of taak wordt uitgevoerd. Dit kan het geval zijn bij taken waarbij 
verschillende belangen spelen. Ook kunnen managers voor externe inhuur kiezen als zij behoefte 
hebben aan een onafhankelijke autoriteit om een standpunt of visie uit te dragen. Dit kan onder andere 
het geval zijn bij bestuurlijk belangrijke onderwerpen.  
 
Toelichting externe inhuur 2007 
In de eerste drie kwartalen van 2007 heeft er voor € 11,2 miljoen externe inhuur plaatsgevonden. De 
uitgaven zullen naar verwachting over geheel 2007 iets hoger uitvallen dan in 2006 ( € 14,5 miljoen)..  
Dit is verklaarbaar aangezien er in 2006 en 2007 relatief veel extra capaciteit en bijzondere expertise 
ingehuurd is om incidentele bedrijfsvoeringprojecten succesvol te kunnen afronden of te starten. 
Daarnaast is er sprake van twee ontwikkelingen welke al enkele jaren zichtbaar zijn, en die maken dat 
er andere specifieke expertises worden gevraagd die op dit moment nog in onvoldoende mate bij de 
organisatie aanwezig zijn. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven.   
 
1. Bedrijfsvoering 
In 2006 en 2007 zijn grote projecten gestart die stevig ingrijpen in de processen bedrijfsvoering van de 
provincie en bij de voorbereiding en implementatie ervan vindt externe inhuur plaats. Als gevolg van 
het project OinO heeft er voor verschillende taken externe inhuur plaats gevonden. Om de kanteling 
van de organisatie mogelijk te maken was extra capaciteit en bijzondere expertise nodig om het 
kantelingproces te begeleiden. Voor de werving en selectie van de nieuwe directie en 
afdelingsmanagement gebruik gemaakt van een externe bureau en expertise. Met name op het gebied 
van ICT, P&O, financiën, communicatie en projectbegeleiding heeft externe inhuur plaatsgevonden 
(ruim € 1,5 miljoen). Tenslotte heeft de vacaturestop in de periode 1-1-2007 tot 1-7-2007 als 
neveneffect gehad dat er veel tijdelijke krachten zijn ingehuurd om de productiviteit in stand te 
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houden. Met name voor secretariële, juridische en managementfuncties. Er waren 70 vacatures in die 
periode hiervoor is ter vervanging in meer dan 50 % van de gevallen extern ingehuurd.  
Daarnaast vraagt de voorbereiding van de nieuwbouw (project NOVA) en de digitalisering van de 
informatiestromen (project DigiDIV) bijzondere expertise met in de advisering en begeleiding van het 
ontwikkel- en aanbestedingsproces. 
 
2. Programma’s en projecten 
De provincie Utrecht profileert zich in de laatste 5 jaar steeds meer in de omgeving als actieve 
participant en regisseur in provinciale programma’s en projecten. Grote en omvangrijke programma’s 
zoals Agenda 2010 en ILG, maar ook diverse projecten, vragen naast een grote beleidsmatige inzet 
ook bijzondere expertise, die in die omvang en kwaliteit niet werkzaam is bij de provincie. Hierbij 
moet worden gedacht aan ervaren projectleiders, proces- en programmamanagers en ook 
specialistische expertise op gebied van ruimtelijke ordening, planologie, mobiliteit e.d. De vraag en 
behoefte loopt niet gelijk op met de ontwikkeling van het personeelsbestand op die terreinen. 
Bovendien is het niet altijd wenselijk om bepaalde expertise in dienst te nemen aangezien deze 
tijdelijk gewenst zijn of niet betaalbaar zijn. 
 
Tot slot, de totale loonsom in 2007 bedraagt ongeveer € 50 miljoen. Zeker in 2007 zijn personele 
budgetten uit vacatureruimte gebruikt als dekking om externe inhuur mogelijk te maken als gevolg van 
de vacaturestop in het eerste halfjaar van 2007.  
 
Conclusie 
De externe inhuur zal vermoedelijk in 2007 iets hoger uitvallen dan in 2006 als gevolg van 
bedrijfsvoeringprojecten, doordat er een bijzondere inspanning moet worden geleverd en er 
neveneffecten zijn. Tegelijkertijd zal er altijd sprake blijven van incidentele behoefte aan bijzondere 
expertise, waarbij het te kostbaar is om dergelijke functionarissen structureel te verbinden aan de 
provincie Utrecht. 
 
Als gevolg van de veranderde rol van de provincie is de vraag naar een bepaald type (meer project- en 
procesgeoriënteerde) medewerkers en expertise in omvang sterk en snel gegroeid. Deze medewerkers 
zijn nog niet altijd direct kwalitatief en kwantitatief voldoende beschikbaar binnen de organisatie. Hoe 
hiermee om te gaan is onderdeel van een bredere visie op de inzet van medewerkers en formatie in de 
toekomst. In de komende periode wordt een strategisch personeelsbeleidplan ontwikkeld. Hierin wordt 
de personele behoefte bij de organisatie in kwalitatieve en kwantitatieve op korte en middellange 
termijn in beeld gebracht, worden ontwikkelingen in de maatschappij en de consequenties voor ons 
personeelsbeleid geanalyseerd en vindt een analyse plaats van onze positie op de arbeidsmarkt. Ook 
zal specifiek aandacht worden besteed aan de wijze waarop het inhuren van externe capaciteit en 
expertise kan samengaan met een optimale inzet van eigen medewerkers; en hoe extern inhuur op 
effectieve wijze en zo beperkt mogelijk kan plaatsvinden. In het 2e kwartaal van 2008 zullen wij u 
hierover informeren. 
 

Hopelijk hebben wij u voor dit moment voldoende geïnformeerd.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
 


