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T w e e H o l l a n d s e f u s i e s va n g e m e e n T e n

Enkele hoofdrolspelers uit de per 1 januari 2017 ontstane ambtelijke fusies blikken in een 
rondetafelgesprek terug op het totstandkomingsproces van de beide fusies in Noord- en 
Zuid-Holland. Wat waren de redenen om ambtelijk samen te gaan? Wat zijn succesfacto-
ren van het fusieproces en zijn er tips voor andere gemeenten die ambtelijk of bestuurlijk 
willen fuseren? 

Door Bert Berghuis en Paul Wiegerinck

Er zijn in het afgelopen decennium tot en met 
1 januari 2018 zo’n dertig ambtelijke fusieorgani-
saties in Nederland ontstaan, werkend voor in 
totaal zo’n 70 gemeenten. Bij een ambtelijke fusie 

blijven de gemeenten voortbestaan en politiek-bestuur-
lijk zelfstandig maar worden de ambtenaren geplaatst in 
één organisatie. Bij een ambtelijke fusie is er een inhe-
rente spanning tussen het versterken van de nieuwe 
ambtelijke organisatie en de politiek-bestuurlijke auto-
nomie van de afzonderlijke gemeenten. Recent zijn er 
enkele ambtelijke fusies geknapt, maar er zijn ook posi-
tieve evaluaties.
De fusies BUCH (Bergen-Uitgeest-Castricum-Heiloo) en 
HLT (Hillegom-Lisse-Teylingen) zijn nu een jaar onder-
weg. We blikken terug op het fusieproces. Dit doen we 
met Jan Schellevis, gemeentesecretaris Lisse en directeur 
HLT Samen, Peter Schouten, gemeentesecretaris Uitgeest 
en lid directieraad de BUCH, Peter Vermeer voorzitter 
BOR en nu OR-lid HLT Samen, Sonja Moolenaar, teamma-
nager P&O HLT@Work en Wijnand Molenkamp, senior 
HR-adviseur bij de BUCH.

Aanloop en ontstaan van de ambtelijke 
fusie
Zowel voor de gemeenten van de BUCH als HLT was een 
bestuurlijke fusie (herindeling) nooit een realistische, 
haalbare optie. De gemeenten koesteren hun eigenheid 
en autonomie. Bij de meeste betrokken gemeenten was er 
geen noodzaak om zichzelf op te heffen, vanuit bijvoor-
beeld een zwakke bestuurskracht. Er was een recht van 
bestaan en er was niet meteen een sense of urgency. Toch 

kwam het wel tot een ambtelijke fusie. In de Bollenstreek 
zijn er al geruime tijd allerlei samenwerkingsverbanden 
(en pogingen daartoe) ontstaan alvorens de ambtelijke 
fusie HLT ontstond. De voorbije samenwerkingen hebben 
in deze regio tot een vreemde lappendeken geleid. 

Het moment dat ook de bedrijfsvoeringsonderdelen 
mogelijk zouden samengaan, was aanleiding voor de 
beslissing: als we het doen dan in één keer voor de hele 
organisatie. De nieuwe taken in het sociaal domein heb-
ben daarbij als breekijzer gefungeerd. De gemeenten 
zagen dat ze dit niet alleen konden organiseren, dus 
kwam ambtelijk fuseren op korte termijn in beeld. In de 
Bollenstreek waren het Hillegom, Lisse en Teylingen die 
duidelijk voorstander waren van ambtelijk fuseren en 
daarbij ook meteen wilden doorpakken. Het bijzondere is 
dat deze drie gemeenten zonder onderzoek naar de 
meerwaarde en zonder een bedrijfsplan vooraf, het ver-
trouwen uitspraken in een ambtelijke fusie. De gemeen-
ten hadden ieder zo hun eigen redenen tot samengaan. 
Bij de één woog het kostenaspect zwaar, bij de ander de 
kwaliteit in de organisatie en de versterking van de posi-
tie van de Bollenstreek als economische eenheid, net als 
in het Westland. “Dat de Provincie Zuid-Holland zich niet 
actief in het voorbereidingsproces heeft gemengd, heeft 
bijgedragen aan het slagen ervan,” aldus Jan Schellevis. 
Zo ontstond een zelfgekozen ambtelijke fusie van 
onderop. Er is door de betrokken gemeenten tijdens het 
fusieproces een bedrijfsplan ontwikkeld. 

Ook bij de BUCH vormden de decentralisaties in het soci-
aal domein één van de aanleidingen om daadwerkelijk 
ambtelijk te fuseren. En ook hier waren er accentver-
schillen tussen de gemeenten in de redenen tot samen-
gaan. Er zijn verschillende oriëntaties geweest in Noord-
Holland op mogelijke fusies. Uiteindelijk voelde Uitgeest 
zich het meeste thuis bij het landelijk gebied met Bergen, 
Castricum en Heiloo. Bij de BUCH is wel eerst een 
bedrijfsplan gemaakt alvorens te besluiten tot ambtelijk 
fuseren. De gemeenteraden zijn zeer actief betrokken 

Vergezichten dicht bij huis

u i t  d E p r a kt i j k

“Schuif aan, praat mee, je ver-
liest niet je recht van spreken 
in een later stadium”
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geweest bij dit bedrijfsplan. Voorop stond dat er een 
wenkend perspectief moest zijn voor de fusie. Het wen-
kend perspectief is om in 2021 te behoren tot de beste 
dienstverleners onder de Nederlandse gemeenten. De 
BUCH zet bij de dienstverlening in op zowel High-tech 
als High-touch, dus zowel digitaal bereikbaar als dichtbij 
en in contact met inwoners.

Naast het wenkend perspectief op gezamenlijke dienst-
verlening stond evenzeer het behoud van de gemeente-
lijke kleur van de vier gemeenten voorop. Aan de klas-
sieke drie K’s (Kwaliteit, Kosten en Kwetsbaarheid) 
werden daarom nog twee G’s toegevoegd: Gemeentelijke 
kleur en Grip. De BUCH heeft in het bedrijfsplan helder 
kunnen maken dat de autonomie en zeggenschap blijft. 
In het bedrijfsplan zagen de raden (letterlijk) terug wat 
zij in verschillende sessies hadden meegegeven. Het ver-
trouwen nam toe. Fusie is mensenwerk, dus is het van 
belang dat burgemeesters en collegeleden van de 
gemeenten elkaar tijdens het fusieproces blijven vinden. 
En dat er vanuit de ambtenaren voldoende oog is voor de 
bestuurders en ze zijn aangesloten op het proces. Als het 
dan eens wat minder gaat tijdens het fusieproces, gaan 
politiek en bestuur niet tegenhangen maar houden ze 
vertrouwen. Ook (externe) procesbegeleiding kan bijdra-
gen, bijvoorbeeld in het timen en balanceren tussen 
doorduwen en even laten rusten. Een teken van vertrou-
wen was dat bij het vertrek van één van de gemeente-
secretarissen, Peter Schouten als zittend gemeentesecre-
taris van een andere gemeente in het proces van selectie 
van de nieuwe gemeentesecretaris werd betrokken Dit 

omdat zij samen met de andere twee gemeentesecreta-
rissen later de directieraad van de BUCH zouden gaan 
vormen.  Peter Schouten omschrijft als een belangrijke 
succesfactor bij het fusieproces dat de betrokken hoofd-
rolspelers samenwerken “vanuit het hart”.

Medezeggenschap actief betrokken
Eén belangrijke speler in het fusieproces is de Bijzondere 
Ondernemingsraad (BOR). Op het niveau van de gehele 
Bollenstreek was er al een BOR gevormd waarin OR-
leden van de gemeenten elkaar leerden kennen en de 
basis was gelegd voor onderling vertrouwen.  De BOR gaf 
ook een advies over de fusie. Dit advies werd doorgeleid 
naar de gemeenteraden. Dit onderstreepte de houding 
van de bestuurder om de BOR vanaf de start serieus te 
nemen als gesprekspartner. Het wederzijdse vertrouwen 
tussen bestuurder en BOR was sterk. De BOR koos een 
eigen adviseur en liet deze eerst kennismaken met de 
directie. De BOR wilde een positief-kritische adviseur. 
Peter Vermeer vertelt: “Tijdens het proces had de BOR  
invloed op basis van gelijkwaardigheid, in plaats van de 
rol van luis in de pels.” Bij alle stappen werd de BOR uit-
genodigd.  Zorg- en aandachtspunten konden aan de 
voorkant worden overgebracht. Bijvoorbeeld dat mede-
werkers van de kleinste van de drie gemeenten ook 
gelijkwaardige kansen kregen op goede posities in de 
nieuwe organisatie. De vertrouwelijkheid van concept-
stukken van de bestuurder werden binnen de (B)OR in 
acht genomen. Ook bij de BUCH was de BOR actief 
betrokken. Wijnand Molenkamp: “Schuif aan, praat mee, 
je verliest niet je recht van spreken in een later stadium.” 

Het samenvoegen van gemeentelijke diensten is een hele puzzel.
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Herkenbaarheid en vernieuwing in organi-
satiemodel
De BUCH en HLT kozen voor een directiemodel van 
meerdere directeuren die tevens de rol van gemeente-
secretaris hebben. De algemeen directeur van BUCH rou-
leert eens per twee jaar en is onlangs gewisseld. Ook de 
voorzitter van bestuur wisselt iedere twee jaar. Peter 
Schouten: “De ambtelijke organisatie is van ons en door 
ons als vier gemeenten”. Bij HLT is er wel een vaste voor-
zitter van de directie, maar dan vanuit een procesrol. 
De BUCH koos voor een MT-laag van programmamana-
gers. De programmamanagers hebben primaire verant-
woordelijkheid voor een aantal vernieuwende thema’s 
zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening. 
Deze thema’s vragen om samenwerking over de domei-
nen heen. De programmamanagers geven ook sturing 
aan een ‘eigen’ domein, maar dat is meer een tijdelijke en 
secundaire rol. Verkokering moet vanaf de start worden 
voorkomen. De BUCH legt veel verantwoordelijkheid bij 
de teams en teammanager en heeft gekozen voor een 
natuurlijke ontwikkeling naar meer zelforganisatie. Niet 
als doel op zich, maar leren op basis van trial and error. 
Het eerste zelforganiserende team is dit jaar al van start 
gegaan na vertrek van een teammanager. Dit HR-team 
werkte al langere tijd samen tijdens het fusieproces en 
kan zelforganisatie aan den lijve ervaren alvorens ande-
ren hierin te adviseren.
HLT heeft gekozen voor een herkenbare organisatieop-
bouw waarbij er voor iedereen voldoende houvast en 
veiligheid is. Wel is de afdeling Strategie & Projecten 
nieuw. Beide ambtelijke organisaties erkennen dat de 
‘basis op orde’ brengen de absolute topprioriteit heeft in 
het eerste en ook het komende jaar van de nieuwe orga-
nisatie. Mede door hun hands-on mentaliteit en pragma-
tisme, ligt het gevaar op de loer dat vernieuwing naar de 

achtergrond verdwijnt. De directies proberen de stip op 
de horizon levend en actueel te houden; op een aantal 
fronten te werken naar de toekomst, de energie erin 
houden. Voorkomen dat de waan van de dag gaat rege-
ren en dat de ‘machine’ doordraait. Het helpt dat een 
aantal sleutelfiguren bij het ontstaan van de fusie de 
visie en het concept doorleefd hebben en als ambassa-
deurs van verandering kunnen dienen. Tegelijkertijd 
mogen successen worden gevierd die met elkaar al zijn 
geboekt. Ook is het goed te accepteren dat veranderin-
gen in de organisatie in verschillende snelheden gaan. 
“Het mag zo zijn,” aldus Peter Schouten.

Proces van functiehuis en plaatsing
Zowel de BUCH als HLT hadden slechts ongeveer een jaar 
tot de fusiedatum.  Deze deadline dwingt tot het maken 
van keuzes maken en dat heeft in het besluitvormings-
proces ook een voordeel. De wereld verandert echter na 
de fusie ook weer snel. Jan Schellevis: “Je moet daarom je 
bedrijfsplan na twee á drie jaar sowieso weer evalueren.”  
De BUCH had nog wel de tijd om kwartiermakers/
beoogd programmamanagers te selecteren die leiding 
konden geven aan de bouwteams. De beoogd program-
mamanagers werd de tijd gegund om na te denken over 
het leidend principe ‘van buiten naar binnen’ voor de 
nieuwe organisatie. Dit om te voorkomen dat werd 
begonnen met het tekenen van de traditionele hokjes en 
harkjes. Dat laatste zou immers niet dienend zijn voor de 
ambitie van de BUCH op het vlak van de externe dienst-
verlening. 

Medewerkers konden zich opgeven als lid van een bouw-
team, waarbij een beroep werd gedaan op hun professie 
en rolbewustzijn. Het meedoen met het bouwen heeft 
geen invloed gehad op het plaatsingsproces. Ook zijn ver-
wachtingen gemanaged dat bouwteams input konden 
geven op het functiehuis maar dat het uiteindelijke 
besluit anders kan uitpakken. Tijdens het fusieproces 
werd continue (proces)communicatie heiligverklaard. 
“Leg uit wat in de hoofden om gaat, neem mensen mee 
in je gedachtegang en neem ze serieus,” aldus Wijnand 
Molenkamp.In de kustgemeenten is het plaatsingsproces vrij klassiek 

verlopen.

“Leg uit wat in de hoofden om 
gaat, neem mensen mee in je 
gedachtegang en neem ze 
serieus”
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Bij HLT was de periode die beschikbaar was voor het ont-
werpen van de nieuwe organisatie extreem kort. Volle-
dige bouwteams konden niet worden gevormd maar er 
is wel gekozen medewerkers optimaal te betrekken in 
dit korte tijdsbestek. In diezelfde periode speelde naast 
het gewone werk ook nog de komst van het AZC met de 
vluchtelingenproblematiek en de spanning over het 
plaatsingsproces. Het heeft veel gevergd van de mede-
werkers. “Een hell of a job. Wat mensen allemaal hebben 
opgepakt, daar word je warm van,” aldus Jan Schellevis.

Ten behoeve van het plaatsingsproces zijn bij de BUCH 
en HLT geen uitgebreide functieprofielen ontwikkeld. Er 
is gebruikgemaakt van de landelijke HR21 normfunctie-
beschrijvingen. Daarnaast zijn een paar kerntaken per 
functie toegevoegd in het kader van de transparantie 
van het plaatsingsproces en voor de herkenbaarheid. 
Medewerkers hadden hun zorg waar ze hun taken kon-
den terugvinden. Daarvoor zijn gesprekken georgani-
seerd. Aan de medewerkers is gevraagd zelf regie te 
nemen, ook met oog op de belangstellingsprocedure. 

Sonja Moolenaar: “We hadden een externe plaatsings-
commissie. Gesprekken verliepen zuiver. Maar er zijn 
heel veel gesprekken gevoerd en het heeft veel gekost.” 
Zij heeft een boodschap voor andere gemeenten: “Ik 
adviseer gemeenten om een goede intake te doen met 
de plaatsingscommissie en de werkwijze van de organi-
satie uit te leggen, zoals het willen werken met gene-
rieke functieprofielen. Zorg ook voor voldoende (HR21) 
expertise in de commissie. Maak als P&O gebruik van de 
inzichten van andere gemeenten over de plaatsingspro-
cessen.”

Bij de BUCH is het plaatsingsproces vrij klassiek verlopen. 
Peter Schouten: “Als je van het traditionele ‘mens volgt 
werk’ af wilt om het anders te doen, dan moet je de creati-
viteit stoppen in het sociaal statuut. Je moet dan het 
gesprek aan met de vakbonden en het daarin afregelen.” 

Bij HLT hebben ze goede ervaring opgedaan met een eigen 
selectiecommissie voor een aantal sleutel- en leidingge-
vende functies: Een commissie bestaande uit de drie 
gemeentesecretarissen, onder begeleiding van een goede 
externe voorzitter en secretariële ondersteuning. Een BOR-
lid was toehoorder tijdens de gesprekken en gaf na afloop 
inhoudelijke reactie. Selectiecriteria werden als hulpmid-
del ingezet om het gezamenlijke selectieproces te bevorde-
ren en te objectiveren. De ‘eigen’ gemeentesecretaris van 
de betreffende sollicitant was op de achtergrond aanwezig 
tijdens het sollicitatiegesprek, maar was wel degene die de 
positieve of negatieve boodschap van de uitslag van de sol-
licitatie persoonlijk overbracht. Dit draagt eraan bij dat 
medewerkers niet beschadigd raken in zo’n proces. 

Alle betrokkenen benadrukken dat het vooral gaat om de 
eigen kracht in een fusieproces te mobiliseren. Door veel 
zelf te doen beklijft het proces beter.  Het is daarbij 
vooral de kunst om de aanwezige kwaliteit in huis aan te 
boren en te activeren.

Bert Berghuis en Paul Wiegerinck zijn adviseurs van Bui-
tenhekPlus betrokken bij de inrichting van ambtelijke 
fusies en herindelingen. 

In de Bollenstreek zijn er al geruime tijd allerlei samenwer-
kingsverbanden. 
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