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Resultaten bekend van onderzoek rekenkamer Zeeland naar externe inhuur en uitbesteding 

 

Kader externe inhuur en uitbesteding van Provincie Zeeland kan beter 
 
Provinciale Staten van Zeeland willen dat de Provincie terughoudend omgaat met de externe inhuur van personeel en 
uitbestedingen bij organisaties met een winstoogmerk. De rekenkamer concludeert voor externe inhuur dat de Provincie 
hierin slaagt. De rekenkamer kon voor uitbestedingen niet algeheel vaststellen of de Provincie hierin terughoudendheid is 
geweest. Op dat terrein kan het beleid beter stelt de rekenkamer. Zij doet Provinciale Staten de aanbeveling om 
Gedeputeerde Staten te verzoeken het beleidskader te actualiseren en daarbij de handvatten die het onderzoek biedt mee te 
nemen. 
 
Externe inhuur doeltreffend en doelmatig 
De provinciale organisatie had in de gehele periode een duidelijk afwegingskader voor externe inhuur. Ook laat het onderzoek 
van de rekenkamer zien dat dit afwegingskader in de praktijk goed gevolgd is. De organisatie stuurde er intern duidelijk op dat er 
alleen personeel extern werd ingehuurd als er sprake was van tijdelijk werk en er geen vast personeel met de juiste 
competenties beschikbaar was. De uitgaven aan externe inhuur bleven in de periode 2012 t/m 2018 altijd beneden de gestelde 
norm van 10% van de totale loonsom. Gemiddeld genomen werd er in deze periode voor 7,5% van de totale loonsom extern 
personeel ingehuurd. De rekenkamer oordeelt dat de Provincie op dit terrein daarmee doelmatig en doeltreffend is geweest.   
 
Onduidelijk of de Provincie met uitbesteden terughoudend is geweest 
Met betrekking tot uitbesteden zijn de conclusies van de rekenkamer minder positief. Er is binnen de provinciale organisatie 
geen organisatiebreed afwegingskader in gebruik. Ook hebben Provinciale Staten geen goed zicht op de prestaties over het 
terughoudend omgaan met uitbestedingen. Hierover wordt sinds 2017 niet meer gerapporteerd in de jaarstukken. De keuze in 
de praktijk om werk uit te besteden gebeurt door de provinciale organisatie pragmatisch. De reorganisatie bij de Provincie 
Zeeland in 2012/2013 en het toepassen van de NAR 57+ regeling daarbij mocht niet leiden tot het extra uitbesteden van werk. 
Het blijkt niet mogelijk om na te gaan of dat is gelukt. Er is geen systeem opgezet om daarop te monitoren. 
 
Kantekening rekenkamer over norm externe inhuur 
Een andere kanttekening die betrekking heeft op de norm die Provinciale Staten stellen ten aanzien van externe inhuur. Deze 
norm, die inhoudt dat de provinciale organisatie jaarlijks maximaal 10 % van de totale loonsom besteedt aan externe inhuur, is 
voor Provinciale Staten een belangrijk sturingsinstrument. De rekenkamer is enigszins kritisch, omdat zij in de bestudeerde 
documenten geen nadere onderbouwing heeft aangetroffen voor het gestelde plafond. De grens van 10% is gebaseerd op de 
norm die de Rijksoverheid hanteert sinds 2010 voor haar eigen bedrijfsvoering. De rekenkamer geeft Provinciale Staten als 
handvat mee om erop te sturen dat deze norm Zeeuws gemaakt wordt, in plaats van te blijven werken met een Haagse kopie. 
Daarbij legt de rekenkamer een relatie met de maatschappelijk opgaven, bestuurlijke prioriteiten en de eigenheid van de 
provinciale organisatie, die specifiek voor de Provincie Zeeland geldt.  
 
Kanttekening rekenkamer over onderscheid externe inhuur en uitbesteding 
De rekenkamer is ook kritisch op het onderscheid tussen uitbestedingen en externe inhuur. Dit onderscheid maken Provinciale 
Staten op aangeven van Gedeputeerde Staten sinds 2012. Het verschil zit in de aansturing. Bij externe inhuur gaat het om de 
inhuur van personeel dat binnen de provinciale organisatie wordt aangestuurd bij de uitvoering van het werk. Bij uitbestedingen 
is er geen sprake van dat soort aansturing. Hier wordt uitsluitend gewerkt met resultaatopdrachten aan externe partijen, waarbij 
de externe partij verantwoordelijk is voor de aansturing van het personeel. De rekenkamer oordeelt dat dit systeem niet 
waterdicht is. Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de provinciale organisatie buiten Provinciale Staten om het 
percentage externe inhuur in de praktijk kan beïnvloeden. Of er sprake is van dergelijke beïnvloeding, heeft de rekenkamer 
overigens niet vast kunnen stellen. Maar enkel het feit dat de mogelijkheid bestaat maakt dat de rekenkamer kritisch is. Temeer 
ook, omdat verhoudingsgewijs vanaf 2014 het aandeel uitbesteden groter is geworden ten opzichte van het aandeel externe 
inhuur.  
Voor een nadere omschrijving van de resultaten en aanbevelingen van de Rekenkamer verwijzen we naar het volledige rapport 
van het onderzoek naar energietransitie.  (in de bijlage of via 
http://www.rekenkamerzeeland.nl/app/uploads/2019/12/Rekenkamerrapport-Externe-inhuur-uitbesteding.pdf) 
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