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Bedoeling van De Connectie
• De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke 

bedrijfsvoeringsorganisatie de individuele kwetsbaarheid vermindert en antwoord biedt op de 
gemeentelijke uitdagingen op bedrijfsvoeringsgebied van vandaag en morgen.

• Vanuit gezamenlijke behoefte aan minder kwetsbaarheid is De Connectie opgericht als het 
verlengstuk van de drie gemeenten zelf. Met als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering het hart 
raakt van elke gemeente. Zonder bedrijfsvoering geen (uitvoering van) beleid. 



De uitgangspunten: de 5K’s
1. De Connectie vermindert de kwetsbaarheid van de gemeenten.
2. De Connectie levert minimaal dezelfde kwaliteit als voor 1 juli 2017.
3. De Connectie denkt en werkt vanuit de klant en zet de klant altijd centraal.
4. Door te harmoniseren en te digitaliseren werkt De Connectie efficiënter. Hierdoor worden er 

uiteindelijk minder kosten gemaakt door de gemeenten.
5. De Connectie investeert in medewerkers en biedt hen kansen zich te ontwikkelen.



De organisatie

De Connectie telt ongeveer 430 medewerkers. Zij werken verdeeld over zes 
vakafdelingen en een Bedrijfsbureau. 
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Wist u dat?

• De Connectie verzorgt de belastingaanslagoplegging voor de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en 

Rozendaal. Het gaat hier om ruim 130.000 aanslagen met een WOZ-waarde van 36 miljard euro.

• Daarbij wordt er sinds 2020 gewerkt vanuit een geharmoniseerd Belastingsysteem. Eén systeem voor vier 

gemeenten. Dit werkt efficiënt en effectief.

• Sinds 2020 is de financiële dienstverlening voor de gemeenten vanuit één financieel systeem en in beheer 

bij De Connectie.  

• Sinds 2021 werken alle gebruikers van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden vanuit één ICT-omgeving. 

• Er volop geïnvesteerd is en nog steeds wordt in ICT: voor een veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur. 



Wist u dat?

• Eind 2021 is er een Regionale Informatievisie en -strategie besproken. Deze visie is van belang voor een goed 

functionerende, op de gemeente(n), afgestemde informatievoorziening.  

• Belangrijke technologische trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht, zoals big data, business analytics, 

kunstmatige  intelligentie en cloud computing. 

• Common Ground is een streefbeeld voor de toekomst waarbij gemeenten gezamenlijk de  informatievoorziening 

eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten en hiermee een mensgerichte, regelarme en doorzichtige 

dienstverlening op kunnen zetten. 



Bestuursopdracht: governance

• Herijking samenwerking => taak eigenaar-gemeenten
• Verbetering huidige governancestructuur:
Bestuur DC verantwoordelijk voor de organisatie DC, organisatie-
ontwikkeling en Bedrijfsvoering
Gemeentesecretarissen gezamenlijk verantwoordelijk voor visie, koers 
en strategie op thema’s met grote (fianciële) impact
Regionale overlegtafels voor kwaliteitverbetering samenwerking en DV 
en bovengenoemde thema’s
Ogo-overleg: sturen op demand-supplymanagement, P&C cyclus



Bestuursopdracht: groeiambitie

• Groeiambitie op initiatief van eigenaar-gemeenten niet een 
eigenstandig ontwikkelplan van DC

• DC zoekt groei in kwaliteit van de dienstverlening

• N.b. DC heeft naast 3 eigenaar-gemeenten ook klanten bij start over 
gekregen uit Arnhem en Rheden. Gemeente Rozendaal, ODRA, 
Wijkteams Arnhem, sportaccomodaties, vervoersbedrijf DRAN e.m. 



Bestuursopdracht: Financiën 

• DC P&C cyclus is gericht op de eigen organisatie. Basale/sobere MJPB

• Grote thema’s komen in perspectiefnota’s en MJPB van de gemeenten

• DC krijgt hieruit uitvoeringsbudget voor die thema’s

• Scherp aan de wind zeilen en samenwerking Concerncontrolers en 
OGO



Contact met De Connectie

• Een product of dienst aanvragen? Ga vanuit uw digitale werkplek naar service.connectie.nl en klik op ‘Topdesk’.

• Heeft u vragen over de dienstverlening of over een product of dienst, neem gerust contact op met de Frontoffice 
van De Connectie. Zij zijn te bereiken op 026 – 377 5656 of stuur een mail naar frontoffice@connectie.nl. 
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