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Binnen de gemeente hebben de meeste werknemers een vast contract. Maar de gemeente 
huurt ook regelmatig tijdelijke krachten in. Bijvoorbeeld omdat er (te) veel werk is of omdat 
er specifieke kennis nodig is om een probleem op te lossen. De Rekenkamercommissie (RKC) 
Ede heeft voor de periode 2006-2009 onderzocht hoe de gemeente Ede met inhuur omgaat. 
 
Steeds meer inhuur 
Uit het onderzoek van de RKC blijkt dat de inhuur in de periode 2006-2009 is toegenomen. Waar in 
2006 ongeveer 14% van het personeelsbestand uit inhuur bestond, is dit bijna 19% in 2009. Ook de 
kosten voor inhuur zijn toegenomen met € 4,3 miljoen in 2006 tot € 11,8 miljoen in 2009. 
 

 
Groei totale uitgaven inhuur 2006-2009 (excl. BTW; bedragen x € 1000,-) 
 

Wie/wat huurt de gemeente in? 
Het merendeel van de inhuur gaat om specialistisch advies. Verder is in de onderzochte periode een 
grote toename zichtbaar bij uitzendkrachten en projectmanagement. De afdeling Ruimte maakt - in 
aantallen - het meest gebruik van inhuur. Dit heeft onder andere te maken met het grote aantal 
tijdelijke projecten op die afdeling. De duurste inhuurkrachten werken bij de afdeling Educatie, 
Welzijn en Zorg. 
 
Inhuur door afdelingen 
Er is geen algemeen plan voor hoe de gemeente met inhuur omgaat, ook niet in relatie tot eigen 
personeel. Elke afdeling is daar zelf verantwoordelijk voor. Inhuur wordt door de managers in de 
gemeente Ede vaak praktisch ingevuld: bij grote drukte (piekmomenten), ziekte, vacatures of 
(tijdelijke) projecten. Ondanks dat de invulling niet centraal geregeld is en praktisch wordt ingezet, 
werkt deze manier van inhuur wel voor de organisatie. 
 
Ruimte voor verbetering 
De RKC ziet een aantal mogelijkheden om de inhuur te verbeteren. Allereerst raadt de RKC aan een 
strategische visie te maken voor inhuur. Daarnaast is het volgens de RKC handig dat de organisatie 
centraal afspraken maakt over de inhuur van personeel en niet per afdeling. 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Inzicht in 
inhuur staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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