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Voortgangsrapportages
Inmiddels is met een vertegenwoordiging van de opdrachtgevers de voorjaarsrapportage
voorbereid. Het door deze groep uitgewerkte format is vastgesteld in het
opdrachtgeversplatform. Het nieuwe format is beknopter en uniform, waardoor er een
behoorlijke besparing op de inzet van ODG medewerkers is bereikt.

PDC en Kengetallen
In lijn met de afspraak die de ODG heeft gemaakt met het DB om de kengetallen uit de PDC
aan te passen naar realistische en werkbare kengetallen heeft de ODG het volgende proces in
gang gezet.
Het format voorjaarsrapportage en het aanpassen van de kengetallen/PDC doet de ODG in
samenwerking met een afvaardiging van de opdrachtgeversplatform, te weten; Groote Gast,
Leek, Oldambt, Hoogezand-Sappemeer, Bellingwedde, De Marne en de Provincie.
Door de combinatie van het risicogestuurd benaderen van bouw- en milieuprocessen
enerzijds en een realistische blik op het primaire proces binnen de ODG anderzijds worden de
kengetallen in samenwerking en afstemming met de opdrachtgevers aangepast voor de zomer
van 2016. Deze samenwerking tussen opdrachtgevers en ODG omtrent de producten leidt in
het najaar van 2016 niet alleen tot een heldere en transparante opdracht voor 2017, maar
tegelijkertijd ook tot een acceptatie van deze opdrachten vanuit de ODG

De uitkomsten van dit proces kunnen worden vertaald naar de nieuwe organisatievorm,
bijhorende werkprocessen en functie-indeling. Hiermee kan de efficiencywinst daadwerkelijk
zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd.

Meerwerk (werkzaamheden die voor opdrachtgevers worden uitgevoerd, maar niet binnen
de opdracht passen c.q. thuishoren)
Er wordt inmiddels ingezet op het uitvoeren van alleen die werkzaamheden die binnen de
opdracht vallen. Alle andere werkzaamheden (zoals het bezetten van KCC's, het halen en
brengen van fysieke dossiers, etc.) worden aangemerkt als meerwerk. Deze kunnen dus alleen
nog door de ODG worden uitgevoerd als daar een meerwerkovereenkomst onder ligt en er op
basis daarvan gefactureerd kan worden. Als de betreffende opdrachtgever geen
meerwerkovereenkomst wenst af te sluiten, worden de bedoelde werkzaamheden beëindigd.
Een eerste actie is ondernomen naar de opdrachtgevers waar medewerkers van de ODG
werkzaamheden binnen het KCC verrichten.

Zakelijker werken
Conform het voorstel uit de Quick Wins is de stofkam gehaald door het aantal deelnemers per
overleg. Uitgangspunt is dat er maximaal 2 medewerkers namens de ODG aan een extern
overleg deelnemen. Dit wordt inmiddels toegepast.

Opleidingen/kwaliteitscriteria
Er wordt gewerkt aan een goed overzicht van beschikbare middelen,
compensatiemogelijkheden (voor de aan opleiding bestede uren) aan de ene kant en de
vereisten en gewenste opleidingen en training aan de andere kant. Dit overzicht komt in de
loop van mei beschikbaar, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.

