
 
Begroting prodcap 2004 v4(<auteur>) 

De volgende parameters zijn gebruikt: 
 afdoening van minimaal 180 bezwaarschriften per jaar. 
 een jaar heeft voor een fte.  1280 productieve uren  
 tijdbesteding bezwaarschrift 1280 : 180 = afgerond 7 uur. (D&T was 6. uur 25 min.) 
 tijdbesteding voorlopige voorziening D&T norm 5 uur 20 min) 
 tijdbesteding beroep D&T norm 7uur en 30 min) 
 tijdbesteding hoger beroep D&T norm 9 uur). 
 
naam productieve uren voor bezwaar productieve uren voor 

 beroep 
Chris 1280 uur inclusief 400 
uur management / advisering 

 280: 7 = 40 stuks 
betekent zo'n 9 zittingen 

600 

Wilma 28/36 x 1280 uur = 
995 uur inclusief 145 uur 
management/advisering 

 350: 7 = 50 stuks 
betekent zo'n 12 zittingen 

500 

Erik 30.31/36 x 1280 uur = 
1077 uur 

 677: 7=97 stuks 
betekent zo'n 22 zittingen 

400 (minder i.v.m. or. werk) 

Fedde 30.31/36 x 1280 uur = 
1077 uur 

 677: 7=97 stuks 
betekent zo'n 22 zittingen 

400 (mogelijk minder 
i.v.m.ziekteverloop 
ouderschapsverlof)  

Louis 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Dick  1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Ruud 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen  

 

Henk-Jan 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40  zittingen 

 

Monique 34/36 X1280 uur = 
1208 uur 

1208: 7=173 stuks 
betekent zo'n 36 zittingen 

 

Agnes 1280 uur 1280:7 = 183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Vera 26.53/36 x 1280 uur =  
943 uur 

 943: 7=135 stuks 
betekent zo'n 29 zittingen 

 

Mandy 24/36 x 1280 uur =853 
uur 

 853: 7= 122 stuks 
betekent zo'n 26 zittingen 

 

Aantal bezwaar- en 
beroepschriften die kunnen 
worden afgehandeld  

11.388 : 7 uur = 1627  ±1900 uur. 
 

Tot  1-10-2003 zijn er 1237 bezwaarschriften ontvangen. De verwachting is dat in 2003  ( 1237: 
9 x 12=) in totaal 1650 bezwaarschriften zullen worden ingediend.  Dit aantal is inclusief de door 
RV af te handelen zaken.  
 
Uitgaande van het jaar 2003 en gelet op de ontwikkelingen in wetgeving en de toename in de 
werkloosheid, begroot ik voor het jaar 2004 zo'n 1750 bezwaarschriften. Dit is inclusief de zaken 
die door R. Vink worden afgedaan (kennelijk NOV etc.) 2004 is een lastig jaar omdat de WWB 
wordt ingevoerd. Mogelijk dat dit tot een stijging van het aantal bezwaarschriften leidt. 
Bovendien neemt het aantal bijstandsgerechtigden toe als gevolg van de recessie.  Mogelijke 
verstorende factoren m.b.t. de afhandeling van ingekomen bezwaarschriften  zijn de 
verminderde inzetbaarheid (± 10 uur per maand) van Erik als gevolg van zijn werkzaamheden 
voor de ondernemingsraad. Getracht wordt dit  zoveel mogelijk te compenseren via verminderde 
inzet in beroep. (Mogelijke) verminderde inzetbaarheid Fedde (onduidelijkheid m.b.t. 
ziektverzuim en restant  invulling ouderschapsverlof). Ook dit verlies aan capaciteit  zoveel 
mogelijk compenseren door minder inzet bij beroepszaken. Bij Louis ga ik uit van een 100% 
belasting vanaf 1-1-2004. Of dit reëel is, is nog maar de vraag.  
 
Aangezien ingewilligde verzoeken om uitstel of het niet tijdig leveren van stukken, waardoor 
zittingen komen te vervallen verstorend werken op het aantal daadwerkelijk afgehandelde 
zaken, zo min mogelijk uitstel verlenen. Bovendien moet je meer zittingen plannen om dit 



"productieverlies" te compenseren. Vandaar dat een fte. minimaal  40 zittingen krijgt toebedeeld 
om in ieder geval tot een totaal van zo'n 180 besluiten op bezwaar te kunnen komen. 
 
De beschikbare productiecapaciteit houdt niet over, dus we moeten de instroom van bezwaren 
nauwlettend in de gaten houden en zonodig externe inschakelen. 
 
Het aantal beroepszaken zal weer tussen de 220 en 250 zijn.  





"productieverlies" te compenseren. Vandaar dat een fte. minimaal  40 zittingen krijgt toebedeeld 
om in ieder geval tot een totaal van zo'n 180 besluiten op bezwaar te kunnen komen. 
 
De beschikbare productiecapaciteit houdt niet over, dus we moeten de instroom van bezwaren 
nauwlettend in de gaten houden en zonodig externe inschakelen. 
 
Het aantal beroepszaken zal weer tussen de 220 en 250 zijn.  



Plaatsingsplan sector Bestuurs- en Concernondersteuning

Uitgangsformatie per 26-5-2011 Nieuwe formatie
toege
staan bezet

Functie oud Schaal fte in uren fte bezet in uren onbezet(uren) naam functie nieuw

indien functie vervalt dit ook hier 
aangeven en onderaan format de 
reden

Hoofd 14 1 36 1 36

Unit A
Hoofd unit A 12 1 36 1 36
sr juridisch medewerker 11 1,5 54 1,78 64 -10
juridisch medewerker (VV-B-B) 10 2,27 81,72 2 72 9,72
juridisch medewerker (B) 9 10 360 7,83 282 78
Subtotaal 14,8 531,7 12,6 454 77,72

Unit B
Hoofd unit B 12 1 36 1 36
sr juridisch medewerker 11 1,77 64 1,77 64
juridisch medewerker (VV-B-B) 10 4 144 4,09 157 -13
juridisch medewerker (B) 9 3,63 130,68 1 36 94,68
trainee 9 0 0 1 36 -36
Subtotaal 10,4 374,7 8,86 329 45,68

Unit D
Officemanager 10 0,89 32 0,89 32
administratief juridisch medewerker 8 1,7 61,2 1,61 58 3,2
Administratief medewerker 6 2,7 97,2 2,76 99 -1,8
Subtotaal 5,22 190,4 5,26 189 1,4

 
Totaal 36,4 2230 54,5 1980 249,6



 
productiecapaciteit 2006v5(<auteur>) 

2004 
De volgende parameters zijn gebruikt: 
 afdoening van minimaal 180 bezwaarschriften per jaar. 
 een jaar heeft voor een fte.  1280 productieve uren  
 tijdbesteding bezwaarschrift 1280 : 180 = afgerond 7 uur. (D&T was 6. uur 25 min.) 
 tijdbesteding voorlopige voorziening D&T norm 5 uur 20 min) 
 tijdbesteding beroep D&T norm 7uur en 30 min) 
 tijdbesteding hoger beroep D&T norm 9 uur). 
 
naam productieve uren voor bezwaar productieve uren voor 

 beroep 
Chris 1280 uur inclusief 500 
uur management / advisering 

 Incidenteel 100 uur 
gereserveerd. 

680 

Wilma 28/36 x 1280 uur = 
995 uur inclusief 195 uur 
management/advisering 

 400: 7 = 64 stuks                       
betekent zo'n 12 zittingen 

400 

Erik 30.31/36 x 1280 uur = 
1077 uur Erik kan 300 uur OR 
Invullen.  

 400: 7= 64 stuks 
betekent zo'n 12 zittingen 
mogelijk meer afhankelijk OR 
inzet.  

377  

Fedde 30.31/36 x 1280 uur = 
1077 uur. Sedert  2004 geldt 
i.v.m. blijvende 
arbeidsongeschiktheid 22,73 
/36x 1280 uur= 808 uur 

  677: 7=97 stuks 
betekent zo'n 22 zittingen 

131  
 

Louis 1280 uur in verband 
ongeschiktheid werk 
vactature? 

1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Dick  1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Sonja 1280 uur 
In verband met studie tijdens 
studiemaanden geen 4 maar 
drie zittingen per maand. 

1280: 7=183 stuks 
btekent zo'n 40 zittingen  
Gelet op studie zal zij zo’n 35 
zittingen draaien in 2005 

 

Henk-Jan 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40  zittingen 

 

Monique 34/36 X1280 uur = 
1208 uur 

1208: 7=173 stuks 
betekent zo'n 36 zittingen 

 

Vera 26.53/36 x 1280 uur =  
943 uur 

 943: 7=135 stuks 
betekent zo'n 29 zittingen 

 

Mandy 24/36 x 1280 uur =853 
uur 

 853: 7= 122 stuks 
betekent zo'n 26 zittingen 

 

Agnes 32/36 x 1280 uur = 
1137. Per 2005 gaat Agnes 4 
uur minder werken. Bovendien 
studie (zie Sonja).  

1137 : 7= 162 stuks 
betekent zo'n 33 zittingen ivm 
studie/ minder gaan werken. 

 

Aantal bezwaar- en 
beroepschriften die kunnen 
worden afgehandeld 
 
 
 

10.838 : 7 uur = 1548 1588:9=176.  

De instroom van bezwaar er beroepschriften laat een stijging zien die met de beschikbare 
productiecapaciteit niet valt op te vangen. In het verleden had ik 5 medewerkers die zich bezig 
hielden met beroep (inclusief mijzelf) 
Nu 4, waarvan het nog maar de vraag is of Fedde weer kan worden ingezet.  Bovendien zijn 
van die vier er twee minder inzetbaar dan voorheen. Fedde structureel wegens ziekte en Erik 
wegens Or werkzaamheden. 
 



Ook ten aanzien van de bezwaargroep is er ingeleverd ten opzichte van het verleden (functie 
Christoph is niet opgevuld in de wachtrij gezet voor slechtere tijden. Wel nu die zijn 
aangebroken. Het aantal bezwaar en beroepschriften neemt structureel toe en de 
productiecapaciteit is alleen maar afgenomen. Fedde is binnen een aantal jaren van 36 uur 
terug gegaan naar 24 uur per week en de vraag is of dit zelfs reëel is. Louis heeft de afgelopen 
twee jaar niet gefunctioneerd. Plus een nooit ingevulde vacature Christoph. 
Inzet UJG kan de toestroom bezwaarschriften en capaciteitsverlies niet dekken. Bovendien 
gaat Agnes minder werken. Al met al pleit ik er voor het capaciteitsverlies Fedde 12 uur per 
week Agnes 4 uur per week op te vullen. Daarnaast zullen de “vacatures” Louis en Christoph  
moeten worden. Kortom ik heb structureel menskracht nodig. Inzet UJG gebruiken voor 
piekbelasting is oké, maar niet voor structurele inzet. De inzet van UJG vergt immers extra 
inspanningen van mij en de adm.  De werkvoorraad en de werkdruk zijn onverantwoord hoog.  







 
Productiecapaciteit A 2004v4(<auteur>) 

2004 
De volgende parameters zijn gebruikt: 
 afdoening van minimaal 180 bezwaarschriften per jaar. 
 een jaar heeft voor een fte.  1280 productieve uren  
 tijdbesteding bezwaarschrift 1280 : 180 = afgerond 7 uur. (D&T was 6. uur 25 min.) 
 tijdbesteding voorlopige voorziening D&T norm 5 uur 20 min) 
 tijdbesteding beroep D&T norm 7uur en 30 min) 
 tijdbesteding hoger beroep D&T norm 9 uur). 
 
naam productieve uren voor bezwaar productieve uren voor 

 beroep 
Chris 1280 uur inclusief 500 
uur management / advisering 

 230: 7 = 33 stuks 
betekent zo'n 9 zittingen 

550 

Wilma 28/36 x 1280 uur = 
995 uur inclusief 195 uur 
management/advisering 

 400: 7 = 64 stuks                       
betekent zo'n 12 zittingen 

400 

Erik 30.31/36 x 1280 uur = 
1077 uur 

 677: 7=97 stuks 
betekent zo'n 22 zittingen 

240  i.v.m OR 
  

Fedde 30.31/36 x 1280 uur = 
1077 uur. In 2004 geldt 22,73 
/36x 1280 uur= 808 uur 

  677: 7=97 stuks 
betekent zo'n 22 zittingen 

131 ( i.v.m  ouderschapsverlof 
 

Louis 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Dick  1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Ruud 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen  

 

Henk-Jan 1280 uur 1280: 7=183 stuks 
betekent zo'n 40  zittingen 

 

Monique 34/36 X1280 uur = 
1208 uur 

1208: 7=173 stuks 
betekent zo'n 36 zittingen 

 

Vera 26.53/36 x 1280 uur =  
943 uur 

 943: 7=135 stuks 
betekent zo'n 29 zittingen 

 

Mandy 24/36 x 1280 uur =853 
uur 

 853: 7= 122 stuks 
betekent zo'n 26 zittingen 

 

Agnes 1280 uur 1280 : 7= 183 stuks 
betekent zo'n 40 zittingen 

 

Aantal bezwaar- en 
beroepschriften die kunnen 
worden afgehandeld 
 
 
 

11.388 : 7 uur = 1626 In 2003 is in 175 zaken 
verweer geleverd en zijn 141 
zittingen bezocht. 
Uitgaande van 5 uur voor 
verweer en 4 uur voor zitting 
(dit zijn aannames) zou dit 
zo'n 1439 uur hebben gekost. 
In 2003 had ik echter feitelijk 
1390 uur beschikbaar 
(160 uur cap. verlies EB en 
200 cap  verlies i.v. m.start 
ouderschapsverlof  FP en dan 
heb ik het langdurig 
ziekteverzuim van FP (85 
dagen = 61 werkdagen= 488 
uur) nog niet meegerekend.  

Voor 2003 heb ik t.b.v. WvB  het aantal uren management (= nakijkwerk, collega's begeleiden 
en vervanging hfd. A.), gelet op de opgedane ervaringen naar boven toe bijgesteld. (De korte 
periode van tijdschrijven 2004 laat ook zien dat dit realistischer is) W.v.B. is in 2003 ook meer 
ingezet voor de afhandeling van bezwaarschriften dan gepland. De hiervoor begrote uren heb ik 
dan ook aangepast. Ook voor mijzelf heb ik uren management naar boven bijgesteld en laat ik 
dit ten koste gaan van uren voor bezwaar beroep. 



Capaciteitsverlies in 2004: Erik Bruinsma maximaal 300 uur voor OR-werkzaamheden. Nog 
daargelaten de vraag of er daadwerkelijk 300 uur "verloren" gaat ( in 2003 160 uur OR i.p.v. 
geplande 260 uur) dit verlies aan capaciteit zoveel als mogelijk is opvangen bij de afhandeling 
van beroep. Hierin zit m.i. de meeste rek. 
Fedde Poort zal in 2004 opnieuw 8 uur per week ouderschapsverlof opnemen. Dit betekent 269 
uur capaciteitsverlies. Fedde is hierdoor zo'n 131 uur inzetbaar voor beroep.  
 
Vorenstaande betekent mogelijk problemen bij het afhandelen van beroepszaken. Daar waar 
het mogelijk is zullen bezwaarmedewerkers meer dan incidenteel ingezet worden bij het 
schrijven van verweerschriften. Net als in 2003 zullen Wilma en ik zoveel als mogelijk is extra 
inzet moeten plegen.   







Productie capaciteit  A.. 
 
Uitgegaan van de minimale prestatie per jaar van een fte = 183 zaken per jaar. Dat is de 
ondergrens. We gaan uit van een bandbreedte 183-200. 
Bezwaar/ beroepsmedewerker de helft van de tijd voor bezwaar en de helft van de tijd voor 
beroep. Als er meer tijd aan beroep wordt besteed en dat is niet denkbeeldig is dat van invloed 
op capaciteit voor bezwaar. Per saldo denk ik dat het verlies aan bezwaarcapaciteit bij 
beroepsmedewerkers kan worden gecompenseerd door de bezwaargroep uitgaande van de 
bandbreedte. 
 
Dick                                  32/36 x 183                                                                             163 
Vera                                  31/36 x 183                                                                             158 
Monique                           34/36 x 183                                                                              173 
Kirstin                                                                                                                               183  
Henk-Jan                                                                                                                           183 
Luan                                                                                                                                  183 
Sonja                                                                                                                                 183 
Jolanda                                                                                                                              183 
                                                                                                                                         1409 
 
Erik                                    32/36x 183:2                                                                             81 
Wilma                                32/36 x 183:2                                                                            81 
Ewald                                                                                                                                   90 
Peter                                                                                                                                     90 
                                                                                                   Totale capaciteit              1751 
per jaar gedeeld door 12 is 145 per maand.  
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