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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.

Opening decentraal
servicepunt Borculo
Onlangs zijn zeven werkplekken ingericht in het gemeentehuis van Berkelland.
Deze werkplekken worden gebruikt door de medewerkers van het GBT. Daarmee
staat het GBT dicht bij de gemeenten in de regio Achterhoek. "Dat is niet alleen
handig voor de interne communicatie, maar zorgt ook voor spreiding van kennis",
verklaart Rob Toet. "Het zijn een soort van flexplekken die plaatsonafhankelijk
werken mogelijk maken. Door op de plekken te rouleren met mensen en kennis,
realiseer je letterlijk en figuurlijk beweging tussen Twente en de Achterhoek. En
dat past weer prima in onze organisatiefilosofie GBT-Fit." Zo worden de werkplekken bijvoorbeeld ook gebruikt door de medewerkers van de afdeling Waardebepaling voor de waardering van woningen en bedrijven en het afhandelen van
bezwaarschriften in het kader van de Wet WOZ. Op 18 januari werden de werkplekken bezocht door de burgemeesters van Berkelland en Bronckhorst, de
bestuursvoorzitter, de directeur van het GBT en een afvaardiging van Veloa.

Burgemeester Marianne Besselink en bestuursvoorzitter Rob Welten

Prima digitale
samenwerking
met Stadsbank
Sinds een jaar of twee werkt het GBT
met het Dicos Netwerk (Digitale Communicatie met Schuldhulpverleners).
Dit netwerk communiceert op een nieuwe
wijze via een digitale en beveiligde verbinding tussen schuldeisers en schuldhulpverlenende organisaties, zoals de
Stadsbank. Deze wijze van communicatie
brengt veel voordelen met zich mee zoals
een kortere doorlooptijd, minder kosten,
meer inzicht en een automatische
verwerking van de gegevens.
De meeste cliënten van de Stadsbank
Oost Nederland ontvangen jaarlijks
een aanslag gemeentelijke belastingen
van het GBT. Door het webportaal is het
schriftelijk opvragen en uitruilen van
gegevens tussen beide organisaties niet
meer nodig. Ze worden nu meteen digitaal verwerkt waarbij het webportaal als
een soort doorgeefluik functioneert. De
Stadsbank meldt een cliënt aan en het
GBT kan waar nodig de gegevens van de
cliënt aanvullen. Zo worden de betalingsregelingen verwerkt en openstaande
posten meegenomen in de schuldhulpverlening. "Het streven van het GBT
is om haar klanten zo breed mogelijk te
faciliteren. Deze vorm van samenwerking
met de Stadsbank is daar een goed voorbeeld van", zegt Bart Lassche (manager
dienstverlening) namens het GBT.

Bedankje voor projectmedewerkers
Bronckhorst & Berkelland
Op dinsdagmiddag 9 februari heeft Ronny Tijink (manager bedrijfsvoering) alle projectmedewerkers bedankt die meegewerkt hebben aan de aansluiting van de gemeenten
Bronckhorst en Berkelland bij het GBT.
De projectorganisatie bestond (inclusief de stuurgroep) uit
acht werkgroepen. Daarmee hebben bijna 60 mensen de
aansluiting per 1 januari 2016 voorbereid. Met name in de
laatste maanden rond de jaarwisseling is door alle betrokkenen veel inspanning geleverd.
Tijdens de bijeenkomst in Hengelo kregen alle projectmedewerkers een GBT-handdoek om de spreekwoordelijke
zweetdruppels af te wissen. De projectorganisatie werd namens adviesorganisatie Veloa begeleid door Daniël Prins en
Marten ten Kleij. Geconcludeerd werd dat de Achterhoekse
en de Twentse mentaliteit niet veel van elkaar verschillen:
“doe maar gewoon en doe wat gedaan moet worden”.

v.l.n.r. Marten ten Kleij, Daniel Prins en Ronny Tijink

Nieuw bij het GBT
Sinds 1 januari zijn tien voormalige ambtenaren van de gemeenten Bronckhorst en Berkelland
in dienst getreden bij het GBT. Dat betekent niet alleen een nieuwe werkplek en nieuwe collega’s,
maar ook een andere werkwijze en soms zelfs andere taken.
Angela Middelhuis en Henk Geerligs komen beide van
de gemeente Berkelland en werken nu respectievelijk bij
de teams Databeheer en Invordering. Angela werkte oorspronkelijk voor de WOZ, maar kreeg bij het GBT de kans
om bij Databeheer aan de slag te gaan. “De eerste week
was chaotisch, er komt veel op je af, je moet allerlei nieuwe
dingen leren, maar de collega’s zijn heel behulpzaam.

Gemeentelijk
Belastingkantoor
Twente

Je hoeft maar te roepen of ze staan al bij je en het is
bovendien een heel gezellig team”.
Henk Geerligs krijgt nog veel vragen over de betalingen
van de gemeente Berkelland, omdat hij de historie
hiervan goed kent.
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“Na de verzending van ruim 250.000 aanslagen in februari, leer
je wel om los te laten. Ik word nu door menigeen gebeld over
allerlei verschillende onderwerpen zoals betalingsregelingen,
bezwaren, schuldsanering en bewindvoering. Dat maakt het werk
heel afwisselend”. Henk heeft het prima naar de zin en werkt in
een team met acht collega’s. Het voordeel hiervan is dat je met
elkaar van gedachten kunt wisselen en dat is prettig. Hij heeft
de overgang naar het GBT als een positieve omslag ervaren.

slagvaardig en dat zie je ook terug in de omgang met het
personeel. Ze staan open voor nieuwe ideeën, maar ook voor
kritiek”. Hij voelt zich prima op zijn nieuwe werkplek en is goed
opgenomen door zijn collega’s. Een warm ontvangst met een
vleugje Twentse nuchterheid!

“ Dat maakt het werk heel afwisselend “
Dinant Klein Willink en Erik Lichtlee werkten beide bij de
gemeente Bronckhorst. Dinant geeft ook aan dat het begin
januari erg hectisch was. “De cultuur is hier anders. Ze zijn directer
en dat ervaar ik als positief. Je weet gelijk waar je aan toe bent.
Ook is het GBT zeer vooruitstrevend”. Ook Erik, nu medewerker
van de staf kan dit beamen. “Het GBT is ondernemend en
Nieuwe collega’s Bronckhorst en Berkelland

Informatiebeveiliging

Kijkje in de keuken bij de Stadsbank

Bij het GBT is onlangs ook nieuw beleid
vastgesteld voor de informatiebeveiliging. Dat heeft niet alleen invloed op de
IT-omgeving, maar vraagt ook veel van
de houding en gedrag van medewerkers. De teams P&O en communicatie
worden daarom nauw betrokken bij de
uitvoering van dit beleid. Sinds mei 2016
is een nieuwe trainee uit de regiopool
bij deze projectorganisatie aangesloten.
Behalve procesanalyse, zal het adviseren
bij organisatievraagstukken rondom
moderne informatiebeveiliging tot de
hoofdtaak van dit jonge Twentse talent
behoren. Daarnaast werkt het GBT op dit
gebied ook nauw samen met de Twentse
gemeenten in SSNT-verband. “Op alle
fronten in gezamenlijkheid aan oplossingen werken, verlicht niet alleen de
werkdruk maar vergroot op voorhand al
het draagvlak”, zegt Rob Toet in een toelichting. “Dat geldt voor het betrekken
van interne stakeholders, maar evengoed
voor externe partijen.”

De Stadsbank Oost Nederland is een
samenwerkingsverband van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek en biedt
verschillende diensten aan gericht op de
financiële zelfredzaamheid van burgers.
Roy Oude Heuvel, medewerker invordering bij het GBT heeft onlangs de kans
gekregen om een kijkje in de keuken te
nemen bij de Stadsbank in Enschede in
de vorm van een stage. Dit naar aanleiding van een door hem ingevulde TMA
Talentenanalyse.

Integriteitsmiddag
In totaal 15 nieuwe medewerkers van het GBT hebben op donderdag 11 februari in de Houtmaat de
ambtseed of -belofte afgelegd. Directeur Rob Toet heeft de achtergronden van de eed en de belofte
toegelicht, die vervolgens werd afgenomen door bestuursvoorzitter Rob Welten.
Medewerkers van het GBT hebben de
kernwaarden deskundig, ondernemend
en slagvaardig, hoog in het vaandel
staan. Daar horen echter ook ambtelijke waarden bij zoals dienstbaarheid,
professionaliteit, verantwoordelijkheid,
zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid.
Uit onderzoek blijkt dat klanten van het
GBT betrouwbaarheid de belangrijkste
waarde vinden. En terecht volgens
bestuursvoorzitter Rob Welten. Niet
alleen moet de burger er op kunnen
vertrouwen dat de overheid zorgvuldig
is, betrouwbaar zijn is ook noodzakelijk
voor het goed functioneren van het
openbaar bestuur. “De overheid is er voor
de burger. Maar vraagt ook veel van de
burger. Regels moeten worden nageleefd,
belastingen betaald en boetes geïnd.
Voor mij is het GBT daarom bij uitstek
een uithangbord voor een integere overheidsorganisatie”, zo zei Rob Welten.

Directeur Rob Toet onderschreef die
woorden en voegde daar aan toe dat
integriteit als persoonlijke kernwaarde
soms vanzelfsprekend lijkt. “Maar door
toenemende digitalisering worden onderwerpen als databeveiliging en privacy
steeds belangrijker. Systemen kun je
daar op inrichten, maar met name de

mensen die er mee werken moeten zich
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Heel zorgvuldig met die risico’s
omgaan, behoort ook tot integer gedrag.”
Mede daarom gaat het GBT ook voor de
mensen die al langer in dienst zijn, het
komende jaar opnieuw aandacht aan
integriteit besteden.

Roy liep o.a. mee op de afdelingen voor
bewindvoering, de intakegesprekken,
de klantadministratie (financiën) en
de afdeling voor de schuldregelingen.
Vooral de huisbezoeken met de bewindvoerders hebben een enorme indruk op
hem gemaakt. "Je komt in privé situaties
terecht, waar je anders nooit zou komen.
Bij cliënten die veel schulden hebben en
nauwelijks uitzicht op een toekomst en
mensen die verslaafd zijn aan alcohol en
drugs. Het is heel heftig wat ik gezien en
gehoord heb. Het werk heeft veel meer

raakvlakken met het maatschappelijk
werk dan dat ik in eerste instantie had
verwacht."
Roy kijkt met plezier terug op zijn tijd
bij de Stadsbank. Hij is dankbaar voor de
mogelijkheid die hij heeft gekregen en
neemt zijn ervaringen mee naar het GBT.
"Ik heb een beter inzicht gekregen in het
werk van de Stadsbank en veel respect
voor de medewerkers daar".

Roy Oude Heuvel

Sandra Zegger
aan het werk bij het GBT

Samenwerking met Berkelland
en Bronckhorst oﬃcieel

Sandra Zegger, administratief ondersteuner van de Stadsbank
in Enschede, deed het omgekeerde. Zij ging op haar beurt bij het
GBT aan de slag bij team Eerstelijns. Ook heeft ze het werk van
het team Invordering ondersteund en ging ze mee op pad met de
buitendienstmedewerkers van het GBT. Daardoor kreeg ze een
goede indruk van de klanten die het GBT bedient. De gemeenten
zijn weliswaar opdrachtgevers, maar uiteindelijk werkt het GBT
ook gewoon voor mensen. Net als de Stadsbank.

Op maandag 18 januari hebben de bestuurders van het GBT
en de gemeenten Bronckhorst en Berkelland gezamenlijk de
formele handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomsten gezet. Bij het oﬃciële moment waren bestuursvoorzitter Rob Welten en directeur Rob Toet aanwezig namens
het GBT en burgemeester Joost van Oostrum (Berkelland) en
burgemeester Marianne Besselink (Bronckhorst) namens de
twee Achterhoekse gemeenten. De bijeenkomst vond plaats
in het gemeentehuis van Berkelland in Borculo.

“ Uiteindelijk werkt het GBT
ook gewoon voor mensen “
Ze vindt het belangrijk om een keer te 'snuﬀelen' in een andere
organisatie. De tijdelijke ruil is haar goed bevallen. "Het viel mij
op dat beweging erg belangrijk is bij het GBT en dat het heel
bijzonder is dat de vaste medewerkers de gelegenheid krijgen
om gratis te sporten". Sandra doelt daarmee op het GBT-Fit
programma. Samen bewegen en gezonder leven, dat is waar
GBT-Fit om draait. Werken aan teambuilding, stimuleren van
het 'wij-gevoel' en tegelijkertijd de conditie van medewerkers
Bestuursvoorzitter Rob Welten neemt de eed of belofte af.

verbeteren.

v.l.n.r. Joost van Oostrum, Marianne Besselink, Rob Welten en Rob Toet

