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In het raadsvoorstel budgetoverheveling van 2018 naar 2019 staat onder meer het volgende:

c) Ontwikkeling Serviceplein € 66.535: Het budget 2018 voor  de ontwikkeling van het Serviceplein is niet 
aangesproken. Het budget zal in 2019 besteed worden aan een training Hostmanship voor alle 
medewerkers van het Serviceplein. Deze training zal verzorgd worden voor 3 gemeenten: Leiderdorp, 
Leiden en Oegstgeest. De meervoudig onderhandse inkoopprocedure is in volle gang. In februari 2019 zijn 
de presentaties van 3 partijen en voor mei 2019 staan de trainingen gepland. De training wordt daarna 
verder uitgerold binnen de organisatie (in het kader van het verbeteren van de dienstverlening).

Vragen:
 Kan er aangegeven worden waarom  de onderhandse inkoop de betreffende trainingen niet in 

2018 in gang is gezet?
Het meervoudig onderhands inkooptraject voor de training Hostmanship is wel degelijk in 2018 
gestart. Het is een regionaal traject voor de gemeenten Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest. 
De 3 gemeenten willen in dit traject zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan om de beste aanbieder 
voor de training te kiezen. Omdat het een regionaal traject is, neemt dit meer tijd in beslag dan 
van tevoren is ingeschat.

 Hoeveel medewerkers worden er getraind?
Vanuit Leiderdorp zullen alle medewerkers van het Serviceplein (2 resultaatteams: Burgerzaken 
en Klantcontact (KCC)) worden getraind. Het gaat hierbij om totaal 20 medewerkers. 
In het kader van het verbeteren van de dienstverlening en de organisatieontwikkeling, zal de 
training daarna verder worden uitgerold naar andere teams binnen de organisatie. 

 Klopt het dat het alleen medewerkers van de gemeente Leiderdorp betreft die getraind gaan 
worden?
Nee, het gaat om een training voor alle medewerkers van de teams Burgerzaken en KCC van de 
gemeenten Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest. Er zullen vanuit de 3 gemeenten gemengde 
cursusgroepen worden samengesteld.

 Worden de trainingen allemaal in 2019 uitgevoerd?
De planning is om de trainingsdagen in mei/juni 2019 te laten plaatsvinden. 

 Wat zijn de kosten per medewerker die getraind gaan worden?
Zeer binnenkort vinden gesprekken plaats over de verdere invulling van de trainingen. Als dit 
rond is kan bepaald worden wat de training per medewerker gaat kosten. Zodra dit bij ons 
bekend is zullen wij u hierover informeren.


