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NIEUWSBRIEF
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie,
de activiteiten van de teams en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.

“Afspraken maken over de uitvoering van belastingtaken is een gezamenlijk proces”. Aan het woord is 

Anouk Mannessen, projectleider dienstverleningsovereenkomst bij het Gemeentelijk Belastingkantoor 

Twente. Haar opdracht is de vorming van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Daarin komen 

gemaakte afspraken te staan tussen het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en de deelnemende 

gemeenten op drie niveaus: algemeen, uitvoeringstaken (waaronder adviestaken) en klantcontacten.

02
2017

Drie niveaus
Het algemene gedeelte bevat de uitgangspunten vertrou-

wen, sturen, loslaten, toezicht houden, bijsturen en verant-

woorden. Wat versta je onder vertrouwen? Wat is het doel, 

wat willen we samen bereiken? 

Bij afspraken over uitvoeringstaken kun je denken aan af-

spraken op procesniveau en afspraken per belastingsoort. 

Daarnaast zoomen we in op de adviestaken van het GBT 

naar de deelnemende gemeenten. Bij klantcontacten is de 

vraag:  ‘Wat wil de inwoner?’ erg belangrijk. De uitkomsten 

van het klanttevredenheidsonderzoek (zie pagina 4) kun-

nen hier goed bij betrokken worden.

Samen naar één doel
De dynamiek die bij de vorming van zo’n dienstverlenings-

overeenkomst komt kijken is groot. Je hebt een gezamenlijk 

doel:  Het creëren van heldere afspraken in een leesbare 

dienstverleningsovereenkomst. Samen met de deelnemende 

gemeenten ga je afspraken maken. Niet enkel om elkaar 

ter verantwoording te roepen, maar om constructief samen 

te werken om te komen tot goede resultaten, heldere af-

spraken en een tevreden klant.

Vervolg
In juli en september zijn de gesprekken per gemeente over 

de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. In het najaar 

kijken we gezamenlijk met de accounthouders van alle 

gemeenten naar een concept en gaan we met alle hoofden 

front-office van de deelnemende gemeenten aan de slag 

met het onderdeel klantcontact. Uiteraard wordt het 

bestuur meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe 

overeenkomst. De verwachting is dat er eind dit jaar een 

dienstverleningsovereenkomst ligt die naar ons bestuur 

en de collegetafel kan. De dienstverleningsovereenkomst 

treedt in 2018 in werking, in 2019 gaan de financiële 

consequenties in.

Dienstverleningsovereenkomst 2.0



Proces
in 2014 heeft het CDA van de gemeente 

Twenterand in de algemene beschou-

wingen opgenomen dat samenwerking 

met andere gemeenten een goede zaak 

zou zijn. Als reactie daarop is voorgesor-

teerd. In de zomer van 2015 is een onder-

zoek naar samenwerking gestart. 

In mei 2016 is een collegebesluit 

genomen. Toen dat besluit eenmaal 

genomen was zeiden verscheidene 

medewerkers: “We gaan er voor!”

Een stuurgroep werd gevormd onder 

leiding van een onafhankelijke voorzitter. 

Onder de stuurgroep opereerden diverse 

werkgroepen. Hierin zaten zowel colle-

ga’s van de gemeente Twenterand als het 

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. 

De verantwoordelijkheid lag laag in die 

zin dat alleen bij het ontbreken van over-

eenstemming de kwestie teruggekoppeld 

werd naar de stuurgroep. Er was en is 

nog steeds sprake van een hele positieve 

houding van beide kanten.

Positief
Al met al kijken Gert Lubbers en Dick 

Lammertink zeer positief terug op de 

gang van zaken. Er is in een relatieve 

korte tijd heel veel werk verzet met een 

heel mooi resultaat.  De overheveling van 

belastingtaken naar het Gemeentelijk 

Belastingkantoor Twente is een goede 

zet voor de collega’s die mee zijn gegaan. 

Een grotere organisatie biedt namelijk 

meer kansen en mogelijkheden. Ook voor 

inwoners van de gemeente Twenterand 

biedt de overheveling kansen. Denk al-

leen maar aan Mijn Overheid, de aan-

sluiting op de Landelijke Voorziening 

WOZ die binnenkort wordt gerealiseerd, 

of de verplichte overgang naar het 

taxeren van woningen op basis van 

gebruiksoppervlakte.

Collega’s Twenterand op hun plek bij het 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Gert Lubbers (lid werkgroep) en Dick Lammertink (lid Stuurgroep)

v.l.n.r.  Elly Smalbrugge, Gert Lubbers, Erika Bremmer en  Gert Staarman

Officieel was het 2 januari 2017 dat vier medewerkers over zijn gegaan naar het Gemeentelijk Belastingkantoor 

Twente. Vanaf dat moment voert het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de heffing en inning van de 

gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ uit voor de gemeente Twenterand. Officieel want de collega’s van de 

gemeente Twenterand zijn al in een vroeger stadium bij de overgang betrokken.



“’Kennis is macht’, tenminste zo was het. Nu is het credo: ‘Kennis delen is 

het nieuwe vermenigvuldigen’, wat betekent, dat onze kennis toeneemt als 

we het delen met elkaar.” Aan het woord is John Tijhaar, interim manager. 

Samen met tactisch manager Bart Lassche sturen ze teams aan binnen het 

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. “Ik vind het fijn om met mensen om 

te gaan en help ze graag om verder te kijken dan hun eigen bureau.” En dat 

is ook het beleid dat het GBT voert. Medewerkers wordt in een persoonlijk 

gesprek gevraagd waar ze blij van worden, waar ze goed in zijn en waar 

ze hulp bij nodig hebben. De filosofie daarachter is dat  medewerkers het 

best tot hun recht komen als ze werk doen waar ze blij van worden en waar 

ze goed in zijn. Medewerkers  die in hun comfortzone blijven zitten, zul-

len merken dat het werkgebied waarbij ze zich comfortabel voelen kleiner 

wordt. Het wordt dan steeds moeilijker en ook spannender als je een taak 

buiten je comfortzone moet gaan uitvoeren. Medewerkers die zich per-

soonlijk en vakinhoudelijk ontwikkelen, vergroten de werkmogelijkheden 

en zullen merken dat ze veel breder inzetbaar zijn. Veranderingen volgen 

elkaar in rap tempo op en dus zullen medewerkers  bij moeten blijven 

anders missen ze de boot.

Netwerkorganisatie
“Een bijkomend voordeel 

is dat wanneer je doet 

waar je blij van wordt 

en waar je goed in bent, 

andere medewerkers jou 

zullen opzoeken en vice 

versa. We worden dan een 

netwerkorganisatie waar 

men ook buiten de teams 

om elkaar weet te vinden.” 

Mensen vragen sneller om 

collegiale hulp of springen eerder bij als 

een ander team mankracht nodig heeft. 

Het uitgangspunt is dan niet alleen meer 

wie de kennis 

heeft, maar ook 

wie het bereid is 

te delen, wie het 

goed kan over-

brengen, etc. 

Persoonlijke 
drijfveren
Talentmanage-

ment vraagt 

openheid van 

en interesse in de medewerker. Talent 

motivatie analyse geeft inzicht in je 

drijfveren en kwaliteiten. Ruim 60% 

van de medewerkers heeft meegedaan 

aan een Talent Motivatie Analyse. Voor 

persoonlijke ontwikkeling biedt Twentse 

school een scala aan mogelijkheden. 

Daarnaast wordt op teamniveau en 

functie gekeken naar vakinhoudelijke 

opleidingen.

Talentmanagement
“Als je weet wat de prestaties, potenties 

en inzetbaarheid van de medewerkers 

zijn, kun je elke medewerker in zijn kracht 

zetten. Het klinkt zo eenvoudig, maar 

het is een heel proces. Stapje voor stapje  

komen we samen een heel eind.”

Links John Tijhaar (interim manager) en rechts Bart Lassche 
(tactisch manager)

Waarderingskamer geeft oordeel ‘goed’
We hebben in juli een delegatie van de Waarderingskamer op bezoek gehad. Thema van dit bezoek was de interne beheersing. Bij interne 

beheersing beoordeelt de Waarderingskamer hoe wij onze processen geborgd hebben. De nadruk ligt daarbij op het beoordelen van 

onze eigen uitgevoerde controles, de sturingsinformatie die we hebben gebruikt en de maatregelen die we hebben genomen voor het 

bijsturen van de werkzaamheden. Het oordeel van de Waarderingskamer is ‘goed’. Daar zijn we heel blij mee. Uiteraard willen we deze 

goede lijn vasthouden. Afgesproken is dat we gezamenlijk de interne beheersing en de in gang gezette projecten blijven monitoren.

Talenten ontwikkelen 
en benutten



Almelo en Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente succesvol in gezamenlijk lean traject

Een delegatie van de front-office van 

de gemeente Almelo en een delegatie 

van het Gemeentelijk Belastingkantoor 

Twente hebben samen een lean traject 

doorlopen. Tijdens dit traject zijn alle 

kwijtscheldingsprocessen in kaart 

gebracht.

Aanstaande donderdag 5 oktober organiseren we onze 

relatiemiddag. Deze middag, die één keer in de twee jaar wordt 

georganiseerd, heeft als thema  ‘Samen Presteren’. Bestuurs-

leden, vertegenwoordigers van Twentse colleges van  B&W, 

leveranciers en gemeentelijke contactpersonen zijn uit-

genodigd. Doel is om gezamenlijk in een informele setting te 

leren van elkaars ervaringen en het belang van Twentse 

samenwerking. Op het programma staan onder andere 

deelsessies over big data in samenwerking met Eiffel en over 

de systeem- en leefwereld door Bouke van de Weide Jansen 

van Verdraaide Organisaties. Verder onderwerpt journalist 

Eddy van der Ley topscheidsrechter en Tukker Bas Nijhuis en 

voormalig prof-wielrenner Gert Jakobs aan een vragenvuur. 

Het belooft een inspirerende middag te worden!

5 oktober relatiemiddag

Aanleiding voor dit traject was onduide-

lijkheid over kwijtscheldingsprocessen, 

wat kan efficiënter en het creëren van 

wederzijds begrip. Door gezamenlijk het 

volledige kwijtscheldingsproces in kaart 

te brengen zijn diverse verbeterpunten 

aan het licht gekomen. Zo zijn bijvoor-

beeld uitspraakbrieven aangepast, is 

progressie geboekt in de digitalisering 

van kwijtscheldingsaanvragen en zijn de 

onderlinge contacten verbeterd.

We voeren de heffing en inning van gemeentelijke belastingen 

en de uitvoering van de Wet WOZ voor onze deelnemende 

gemeenten uit. Daarbij kijken we intern naar efficiency, de 

hoogte van de kosten voor onze deelnemende gemeenten en 

hebben we een belangrijke adviesrol. Ons gezamenlijk doel is 

de tevredenheid van onze inwoners. Daar doen we het allemaal 

voor.

Om het gezamenlijke doel te benadrukken is de klanttevreden-

heid onder inwoners gemeten. Dat hebben we samen met 

de hoofden van de front-offices van onze deelnemende 

gemeenten georganiseerd. Kennispunt Twente heeft dit onder-

zoek uitgevoerd. De uitkomsten worden dit najaar verwacht en 

gepresenteerd.

Klanttevredenheidsonderzoek


