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Invoering van de euro bij
gemeenten in sommige gevallen

race tegen de klok
Nog heel even, dan is de euro

een feit. In dit artikel de laatste
stand van zaken van de euro

9.

C Qver minder dan twee maanden
moeten alle transacties in euro
verlopen, de systemen in euro

werken en alle medewerkers moeffi
met de nieuwe munt om kunnen gaan.
Gemeenten en sociale diensten die
goed op streek zijn, kunnen de laatste
weken gebruiken voor het converteren
van systemen, het aanpassen van laat
ste regelgeving, het actualiseren van
continuïteitsmaatregelen en het oplei
denxanmedewerkers. De menselijke
factor verdient in dit laatste stadium
alle aandacht. Medewerkers zullen in
euro moeten leren denken en handelen.

Voor gemeenten die achteriopen is
het zaak deze laatste weken allop al
les te zetten om ten minste de belang
rijkste werkprocessen op orde te krij
gen. Hierbij kan men denken aan het( regelen van in ieder geval de volgende
zaken.

Testen en conversie
De belangrijkste programmatuur is in
verreweg de meeste gevallen al voor de
-zomer europroof uitgeleverd. Het is
echter van wezenlijk belang dat de
voor euro aangepaste (en door de leve
rancier op functionaliteit geteste)
standaardsystemen ook door de ge
meente zelf in de specifieke bedrijfs
omgeving worden getest. Dit geldt niet
alleen voor grotere’ gemeenten. Ook
kleinere gemeenten kennen tal van ge
automatiseerde bedrijfsprpcesîi7 die
moeten wordenaangepast en met el
kaar rnoete.u kunnen blijven commu
niceren. Daarnaast is het van belang
om ook het converteren van alle be
standen van gulden naar euro te oefe

invoering bij gemeenten. Ook
wordt een aantal resultaten

gepresenteerd die in de recente
voortgangsrapportage Euro en

Overheid niet aan de orde
komen. Kortom: wat moet er
nog gebeuren? Wat heeft drie

jaar euro-projecten bij de
gemeenten aan inzichten

opgeleverd?
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nen. Dit kan meestal niet ineens en
vereist enige try-outs: de zogenaamde
proefconversies. De ervaring die de af
gelopen zomer bij verschillende ge
meenten is opgedaan met testen en
proefconversies heeft geleerd dat de
activiteiten meestal tegenvallen en
langer duren dan van tevoren is ge
pi and. Een vrij groot aantal gemeen
ten heeft proefconversie en definitieve
conversie kort achter elkaar gepland
en bovendien voor de laatste weken in
het jaar. Als zich problemen voordoen,
kunnen het nog lange werkdagen wor
den in december bij desbetreffende ge
meen ten.

C’ontinuïteitsizaatTegelen
Gemeenten die het testen en de proef
conversies (nog) niet hebben uitge
voerd, zullen meer werk moeten maken
van het opzetten van continuïteits

maatregelen ofwel noodscenario’s. Voor-t
al voor de prioritaire (of vitale) syste
men en/of werkprocessen is dit zeker
aan te bevelen. In een handreiking van
het Landelijk Euro Gemeenten Over
leg wordt ingegaan op deze problema
tiek. Hierin wordt onderscheid gemaakt
tussen preventieve en correctieve maat
regelen. Hierbij geldt dat hoe meer
preventieve maatregelen zijn genomen,
waaronder het belangrijke testtraject,
des te minder correctieve maatregelen
achteraf nodig zijn.

Capaciteit
Gemeenten zullen, indien dit nog niet
is gebeurd, op zo kort mogelijke ter
mijn personele capaciteit en compu
tercapaciteit moeten inplannen voor
de komende periode. In sommige ge
vallen zal de inzet van personeel tijdens
de kerstvakantieperiode ook met de
Ondernemingsraad moeten worden
afgestemd.

Communicatie
Communicatie en voorlichting zijn
juist in het laatste stadium van het eu
ro-project van belang; zowel intern —

vcor het eigen personeel — als extern.
In de laatste maanden zal de gemeente
in ieder geval goede gewenningsinfor
matie moeten verstrekken (dubbel
prijzen) en duidelijk moeten commu
niceren over de nieuwe tarieven.

Voortgang bij de
euro-voorbereidingen

De voortgang bij de euro-voorberei
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dingen bij gemeenten is in 2001
maal gemeten door middel van een eti
ro-monitor voor de gemeente als geheel
(via een mondeling interview en een
schriftelijke vragenlijst) en speciflekvoor
de sociale diensten (schriftelijk door
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid). In de najaarsmoni
tor van afgelopen september is vooral
gekeken naar de invullin’g van de test
fase die op 1 oktober afgerond had
moeten zijn.

Voortgang algemeen
De uitkomsten van beide euro-moni
tors, gehouden in september ji., tonen
aan dat de gementen en sociale dien
sten in de laatste maanden veel voor
uitgang hebben geboekt met de euro
voorbereidingen. Ruim de helft (tegen
nog ruim 40% in het voorjaar) lag op
dat moment op schema en verwachtte
op 1 oktober gereed te zijn met testen.
Een aantal gemeenten en sociale dien
sten ligt nog niet op schema. Door een

nog aanzienlijke achterstand op de
planningeen beperkt ingevulde test
fase--fl kwalitatief onvoldoende aan
pak of een aanstaande herindeling,
kan de invoering van de euro bij deze
gemeenten en sociale diensten nog
problemen opleveren.

De resultaten van de gemeentebrede
monitor en de sociale diensten-moni
tot zijn verder opgesplitst om tot vier
groepen gemeenten en drie groepen
sociale diensten te komen:
• Gemeenten of sociale diensten die

aangeven de testfase (bijna) te heb
ben afgerond, scoren goed en zijn
aangemerkt als groene groep. Deze
groep beslaat 51% van de gemeen
ten en 42% van de sociale diensten.

• Gemeenten die aangeven de realisa
tiefase nog niet te hebben afgerond
en/of een lage score halen bij dé
mondelinge monitor, scoren zorg
wekkend; zij zijn aangemerkt als ro
de groep (5% van de gemeenten en

van de sçjçaJ diensten).
• Gemeenten of sociale diensten die

zich tussen de ‘veilige’ en ‘onvei1ig’
groep in bevinden. Deze groep
wordt gekenmerkt als oranje groep
(25% van de gemeenten en 22%
van de sociale diensten).

• Een vierde groep bestaat uit ge
meenten die geen of in beperkte
mate invulling geven aan de testfase
(20%). Om beter te kunnen verge
lijken met de uitkomst van de socia
le diensten-monitor, is deze groep
hier als risicovol aan de rode groep
toegevoegd. (In de voortgangsrap
portage is deze groep als redelijk op
genomen, omdat daar no cen
ten toe behoren die het voorts
redelijk doen.)

Het samenvoegen van deze groepen
gemeenten en sociale diensten leidt tot
de onderverdeling in tabel]. In totaal
zijn nu negen groepen te onderschei
den: goed, redelijk of zorgwekkend!ri
sicovol scorende gemeenten met een
goed, redelijk of zo rgwekkend scoren
de sociale dienst. Bij de zorgwekkend
scorende sociale diensten zijn ook de
non-respondenten meegenomen, het
geen tot iets lagere totaalpercentages
leidt voor de goede en redelijke groep
dan hiervoor is opgenomen.

Opvallend is het feit dat bijna een
kwart van de gemeenten (24%) zowel

...voorgemeentendieachterlopenjshetzaakdeze
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voor de sociale dienst als gemeente-
breed op orde zijn. Een deel van de ge
meenten dat hun zaakjes in het ge
meentehuis op orde heeft (5 1%), zal
dus nog goed naar hun sociale dienst
moeten kijken. Van alle gemeenten
verkeert 16% voor zowel sociale dienst
als gemeen tebreed nog in de gevaren
zone. In deze groep bevindt zich ook
de matig testende gemeente met een
slecht scorende sociale dienst en de be
perkt testende gemeente inet een non
response bij de sociale dienst. Vooral
de kleinere sociale diensten scoren
slecht.

Voortgangper dec/aspect
Bij de voorjaarsmonitor is gekeken
naar welk type gemeente goed scoort,

C waarbij de voortgangsindex die bere
kend is op basis van de antwoorden uit
de mondelinge monitor als basis dien
de (de voortgangsindex kan tussen 0
en 100 liggen). Hieruit bleek onder
meer de relatief goede score van grote,
rijke gemeenten uit Drenthe. Ook in
de najaarsmonitor scoorden grotere
gemeenten weer iets beter dan kleinere
gemeenten, errkwamen gemeenten in
Drenthe en Flevoland beter uit de bus
dan de gemeenten in de Randstad—

In aanvulling daarop kan ook wor
den gekeken hoe gemeenten scoren op
verschillende aspecten van de euro
voorbereidingen en in welke mate de
voortgangsind daarmee samenhangt.
Daarbij ging het om aspecten die in de

— schriftelijke vragenlijst aan bod klva
men (en die dus niet al deel uitmaken

Ç
van devoortgangsindex). Tabel2 geeft

-. de belangrijkste resultaten. Zoals te
verwachten valt, is de gemiddelde
voortgangsindex relatief hoger bij ge
meenten die goed testen (maximaal
80% van de gemeenten), een risicoana
lyse hebben gemaakt (65%); beschik
ken over terugvalopties (58%) en

—=-voorzien hebben in de training van het
baliepersoneel (74%). Zo haalt de ge
meente die een risicoanalse heeft ge
maakt, gemiddeld 77,2 op de voort
gangsindex, terwijl een gemeente die
niet beschikt over een risicoanalyse ge
middeld slechts 73,0 scoort.

Eigen inscMztting van de
voortgqng

In de schriftelijke vragenlijst is ver
zocht aan gemeenten op een tijdbalk
aan te geven hoe ver men is met de

Aspect

Wel goed getest
Niet goed getest

Risicoanaiyse gemaakt
Geen risicoanalyse gemaakt

Beschikt over terugvalopties
Beschikt niet over terugvalopties

Wel training balïepersoneel
Geen training baliepersoneel

Bron: EIM-euromonito najaar 2001.

voorbereidingen. Deze subjectieve score
uit de schriftelijke vragenlijst kan wor
den vergeleken met de ‘objectieve’
voortgangsindex uit de mondelinge
vragenlijst. Indien een gemeente aan
geeft de testfase al lang en breed te
hebben afgerond, terwijl de objectieve
voortgangsindex op 50 blijft steken,
kan zo’n gemeente als optimistisch
worden gekenmerkt. Meer behouden
de gemeenten schatten daarentegen de
eigen voortgang vaak te voorzichtig in.
Uit de berekeningen blijkt dat Zeeuw
se gemeenten tot het behoudende
kamp behoren en vaak beter scoren
dan ze zelf verrnoçden. Gemeenten in
Friesland en de provincies Noord
Holland en Zuid-Holland overschat-
ten nogal eens hun eigen progressie.
Grotere gemeenten zijn gemiddeld

iets voorzichtiger dan kleine gemeen_•
ten in het inschatten van de eigen
voortgang.

Voortgang met het
betalingsverkeer

Ten slotte kan nog worden gekeken
naar de voortgang in het betalingsver
keer. In het algemeen lijken de-meeste
gemeenten tamelijk goed voorbereid
te zijn op de chartale aspecten van de
euro-invoering. Uit de monitor blijkt
dat 79% van de gemeenten gereed is
met de voorbereidingen rond de kas-
functie, 94% de aanwezige betaal-
automaten aanpast en dat 74% heeft
voorzien in training van balieperso
neel. Minder dan de helft van de ge
meenten is nog metten minste één van
deze drie activiteiten niet gereed. Alle

Tabel 1 Aantal gemeenten naar score van europroject (gemeentebreed en
sociale dienst) in procenten

Sociale Dienst

Zorgwekkend!
Goed Redelijk non-response Totaal

Gemeentebreed
Goed 24 9 18 51
Redelijk 7 4 13 24

Zorgwekkend 4 5 16 25
/Risicovol

Totaal 35 18 47 100

Bron: Voortgangsrapportage Euro en Overheid, deel lOb en EIM-euron2onitor, najaar 2001.

Afwijkend van percentages in voortgangsrapportage, daar ook non-response is
meegewogen. -

Tabel 2 Score (voortiigsindex) uitgesplitst naar een aantal aspecten bij de
eurovoorbereidingen

% gemeenten Score

80 76,7
20 74,6

65 77,2
35 73,0

58 76,9
42 74,2

74 76,7
26 73,2
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gemeenten zouden thans al wisselgeld
moeten hebben besteld.

Speciale aandacht is nog nodig
voor het testen van euro-acceptgiro’s.
De aanlevering van de benodigde test-
sets door gemeenten bij Interpay ver
loopt traag; de kwaliteit van de aange
leverde testen is beneden verwachting.
Het risico dat straks onjuiste bedragen
worden afgeschreven of acceptgiro’s
niet kunnen worden gel’ezen, is niet
denkbeeldig.

De overgang naar euro-geschikte
systemen voor betaal- en incasso-op
drachten en voor her ontvangen van
betalingsinformatie loopt evenmin
goed. Het risico van het niet gebrui
ken van euro-geschikte systemen is

‘s onder andere het handmatig moeten
verwerken van acceptgiro-ontvangsten

- (zoals gemeentelijke heffingen).

Terugblik

De eerste monitor naar de euro-voor
bereidingen bij gemeenten vond reeds
in 1998 plaats. Dat wil niet zeggen dat
alle gemeenten op dat moment ook al
actiefwaren begonnen. Vooral de meer
‘verlichte’ gemeenten zagen in dat voor
het euro-traject een grondige voorbe
reiding nodig was, waar best een paar
jaar voor mocht worden uitgetrokken.
Er konden immers regelmatig obsta
kels tussendoor komen. Dit werd on
der meer bewezen door het millenni
umprobleem, waardoor veel gemeen

( ten pas halverwege 2000 aan de euro© invoering konden beginnen en de tal
rijke herindelingen, die ook nu nog bij
enkele gemeenten tot zorgen leidt.

Terugblikkend en de vorenstaande
analyse van de voortgang mede in be
schouwirig nemend, kunnen vijf ty
pen gemeenten worden onderschei
den.

1 De gedegen gemeente
Deze gemeente heeft een cultuur
waarin vanuit een geoliede Organisatie
grote klussen projectmatig worden
aangepakt. Er is al vroeg een standvas
tige euro-coördinator aangesteld, die
een strakke planning maakt die wordt
rgeleefd. Deze gemeente valt steevast
n de categorie goed bij de gemeente
bede euro-monitors en heeft gezorgd
voor de nodige tests, continuïteits
maatregelen, nisicoanalyses en capaci

teitsplanning. De eigen voortgang
wordt vaak behoudend ingeschat. Tij
dens de telefonische interviews lichten
de euro-coördinatoren vaak enthousiast
hun aanpak en vqrderingen toe. Circa
35% van de gemeenten valt in deze
groep.

2 De optimistischegemeente
Deze gemeente verkijkt zich nogal
eens op grote projecten. Er is al vroeg
een euro-coördinator aangesteld, die
echter de omvang van het euro-project -

niet goed overziet en vaak de vergelij
king maakt met hen millenniumpro
bleem. Op enkele terreinen worden in
1999 zaken in gang gezet, maar in
2000 komt men er achter dat er toch
wel veel moet gebeuren en dat veel
mensen moeten meewerken. De gede
tailleerde monitor wordt aanvankelijk
als overdreven ervaren, maar vanaf
2000 ook wel nuttig. De scores die op
basis van de telefonische interviews
worden behaald, vallen in 2000 hier
en daar lager uit dan in 1999, bij nade
re bestudering blijken projectplannen
en draaiboekeri toch nog niet gereed of
niet voldoende bruikbaar. Door de
open cultuur is wel een snelle inhaal
slag mogelijk. Zo’n 20% van de ge
meenten valt in deze groep.

3 Deprocedureel ingestelde gemeente
Deze gemeente kenmerkt zich door
sterk autonome afdelingen, die maar
lastig aan te sturen zijn en het altijd
druk hebben met andere prioriteiten.
De euro-coördinator is hier roepende
in de woestijn en wordt pas medio
2000 door het management gehoord.
Het blijft moeizaam gaan en ook in
2001 wordt bij de monitors geen hoge
score gehaald. De draaiboeken voor
terugvalopties en testtrajecten blijven
soms steken in de voorbereidende fase.
Bij de monitor en euro-dagen lucht de
euro-coördinator soms zijn hart over
het gebrek aan medewerking. De te
rugkoppeling van de monitorresulta
ten is voor deze gemeente erg nuttig
gebleken om alsnog voldoende aan
dacht voor de problematiek te krijgen.
De belangrijkste zaken lijken thans
wel te zijn geregeld. Ongeveer 15%
van de gemeenten past in deze om
schrij ving.

4 De gemakkelijke gemeente
Deze gemeente vindt altijd excuses om

zaken uit te stellen en komr.pas in actie
als de deadline echt in zicht komt. De
euro-coörlinator is vak een zorgeloos
type—t als motto ‘wie dan leeft wie
dan zorgt’. Ook hier worden andere
prioriteiten vaak aa’ngevoerd als excuus
voor mindere scores op de euro-moni
tor. Testen, risicoanalyses en capaci
teitsplanning worden als overbodig
beschouwd. De eigen vogng wordt
steevast positiever voorgesteld dan de
voortgangsindex rechrviüdigt. Deze
gemeente leunt erg op ervaringen el
ders en gebruikt het liefst panklare op
lossingen. Vaak wordt na enige tijd een
nieuwe euro-coördinator aangesteld.
Zo’n 15% van de gemeenten valrin
deze groep.

5 Debeproefdegemeente
Deze gemeente heeft een chronisch
gebrek aan menskracht of wordt ge
plaagd doöTherindelingen of bestuur
lijke crises. Tijdens de verschillende
oniderzoeksrondes moeten de intervie
wers iedere keer weer zoeken naar de
euro-coördinator en binnen de ge
meente weten collega’s vaak niet dat ie
mand met de euro-omschakeling be
zig is. De euro-coördinator krijgt
weinig steun en wordt nauwelijks aan
gesproken op de voortgang. Pas in een
laat stadium wordt een nieuwe, al dan
niet externe, projectleider ingescha
keld. Toch is nog 15% van de gemeen
ten tot deze groep te rekenen.

Vanzelfsprekend is dit een subjec
tieve indeling, ofschoon wel gebaseerd
op ruim 2500 gesprekken met euro
coördinatoren in de afgelopen vier
jaar, op de workshops tijdens de vele
euro-dagen voor gemeenten, op de
toeliditingen bij de schriftelijke vragen-
lijsten en niet te vergeten op de vele
contacten via de samenwerking tussen
Rijk en gemeenten in het Landelijk
Euro Gemeente Overleg. Toekomsti
ge grote projecten die samenwerking
tussen de centrale en decentrale over
heid vereisen, kunnen wat dat betreft
zeker gebruik maken van de ervarin
gen van het euro-project.

Noot
Een verdere beschrijving van de voortgang en de res
terende aandachtspunten is te vinden in deal enkele
malen genoemde voortgangsrapportage Euro en
Overheid: deel iOb ,nede-oi’erheden, beschikbaar op
de svebsite van het Ministerie van Financiën
(wwsv.nsi nE n nlleuro)
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