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‘Wees de 
verandering die 
je in de wereld 
wilt zien’
Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869 -1948

Alles verandert; ook bij de overheid. Bezuinigingen op het openbaar 
bestuur, boventalligheid van personeel en personeelstekorten. Als 
bestuurder staat u voor complexe uitdagingen. Hoe gaat u om met deze 
uitdagingen? Wat betekent dit voor uw bestuurlijke opgaven op 
bijvoorbeeld het terrein van economie, zorg, onderwijs en veiligheid? 
Houdt u rekening met de rollen, kennis en vaardigheden waarover de 
overheid in de toekomst moet beschikken? Wat kunnen bestuurders 
doen om ervoor te zorgen dat het openbaar bestuur zich als werkgever 
- en daarmee ook als dienstverlener - verbetert, versterkt en vernieuwt?
 
Tijdens de Bestuurdersconferentie ‘Beter werken in het openbaar 
bestuur’ hebben wij u de gelegenheid geboden om te netwerken, 
concrete oplossingen mee naar huis te nemen en de hoofdlijnen neer te 
zetten voor een gezamenlijk actieplan. Door het agenderen van 
arbeidsmarktvraagstukken in relatie tot bestuurlijke kernthema’s 
draagt deze conferentie bij aan werkbare oplossingen voor de toekomst.
Daarbij werd u gevoed met inspirerende inzichten en 
praktijkvoorbeelden. 

In dit boekje vindt u een overzicht van praktijkvoorbeelden 
die inmiddels stap voor stap een bijdrage leveren aan 
‘Beter werken in het openbaar bestuur’. Hiermee bieden 
wij u inzicht in projectomschrijvingen, doelstellingen, 
knelpunten en oplossingen. Daarnaast treft u in deze 
publicatie de namen en contactgegevens aan van de 
deskundigen en projectleiders, de leden van de programma-
raad, en het programma-managementteam Beter Werken in 
het openbaar bestuur. Dat biedt u gelegenheid om contact 
op te nemen en samen te werken bij de veranderingen die 
voor u als bestuurder van belang zijn. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VNG
IPO
Unie van Waterschappen

Welkom
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Het openbaar bestuur gaat bezuinigen op personeel. 
Hierdoor moeten mensen op zoek naar ander werk. 
Daar staat tegenover dat er ook personeelstekorten 
gaan ontstaan. Bij het Rijk, gemeenten, provincies en 
waterschappen gaan de komende jaren veel medewerkers 
met pensioen.

Dit kabinet kiest voor een kleine, krachtige en 
dienstverlenende overheid. Hierdoor verandert het werken 
bij het openbaar bestuur. Opleidingseisen gaan omhoog en 
het ontwikkelen van nieuwe (sociale) vaardigheden wordt 
steeds belangrijker. Om deze nieuwe manier van werken te 
realiseren is het programma ‘Beter werken in het openbaar 
bestuur’ opgesteld. Dit programma stimuleert vernieuwing 
op het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.

Ondanks de bezuinigingen wil de overheid in de toekomst 
een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit kan door het 
anders organiseren van werk. Bijvoorbeeld door het 
minimaliseren van bureaucratie en het investeren in 
mensen door een goed loopbaanbeleid. Het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
samen met partners uit het openbaar bestuur uit de diverse 
overheidssectoren het programma ‘Beter werken in het 
openbaar bestuur’ ingericht. 
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Dit programma bestaat uit drie lijnen:

1.  Het oplossen van acute problematiek en 

 bevordering van de arbeidsmobiliteit. 

 Nu overschotten en tekorten op de arbeidsmarkt naast 
elkaar voorkomen, loont het om te investeren in de 
totstandkoming van regionale arrangementen. BZK wil 
partners helpen in het aanreiken van kennis en 
ervaringen over wat werkt en wat niet werkt, hinderlijke 
regels aan de kaak stellen, en samen met anderen een 
vliegwielfunctie vervullen in het tot stand komen 
van-werk-naar-werk-netwerken.

2. Voorkomen toekomstige tekorten en 

 flexibiliseren arbeidsinzet. 

 Om op lange termijn aantrekkelijk te zijn als werkgever 
moeten partijen nú investeren in vernieuwing van 
arbeidsrelaties. BZK wil samen met partners in het 
openbaar bestuur een nieuwe impuls geven aan het 
werkgeverschap, waarbij ook over de grenzen van (deel)
sectoren heen gekeken wordt. Onder andere door met 
elkaar een discussie te starten over nieuw 
werkgeverschap, nieuwe concepten te ontwikkelen en de 
schijnwerper te zetten op organisaties die pionieren.

3. Verhoging van de arbeidsproductiviteit en 

 meer ruimte voor de professional.

 Tegen de achtergrond van arbeidsmarktkrapte en 
bezuinigingen is productiviteitsvergroting des te meer 
van belang. Diverse gemeenten, waterschappen en 
uitvoeringsorganisaties zijn al heel innovatief bezig. 

 Er wordt echter onvoldoende van elkaar geleerd. 
Verbeteringen worden onvoldoende en onvoldoende 
systematisch opgespoord en verspreid. Krachtenbundeling

 en toepassing van nieuwe instrumenten kan hier 
betekenis hebben. Vorming van netwerken van 
professionals kan bijdragen aan vergroting van het 
innoverend vermogen van de publieke organisaties.
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De arbeidsmarkt en overheid in 2020

Maatschappelijke, economische en technologische 
veranderingen hebben de overheid voor continue 
uitdagingen geplaatst. Inmiddels zijn uitdagingen opgepakt 
en omgebogen naar kansen en mogelijkheden. De overheid 
is goed in het omgaan met complexiteit, speelt snel in op 
nieuwe ontwikkelingen en is slagvaardig en doelmatig. 
Organisaties zijn daarvoor ingericht en de overheid beschikt 
over voldoende mensen met de juiste competenties.

Makkelijk overstappen

Schotten zijn verdwenen en medewerkers bewegen zich 
makkelijk tussen de verschillende bestuurslagen. 
Belemmerde regelgeving is opgeruimd en vervangen door 
stimulansen. In 2020 is het normaal en eenvoudig om over 
te stappen van overheid naar bedrijfsleven, semi-publieke 
sector en andersom. Mede door de inzet van ICT is er grote 
transparantie op de (regionale!) arbeidsmarkt over 
beschikbare banen en klussen. Overheidswerkgevers 
bevorderen deze mobiliteit.

Over resultaat en talent

Door de maatschappelijke meerwaarde en inhoudelijke 
variatie is werken in het openbaar bestuur aantrekkelijk 
geworden. Er is een loopbaanperspectief en er zijn brede 
ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Er is een 
andere cultuur: er wordt gewerkt binnen wisselende 
contexten en de traditionele hiërarchische organisatievorm 
verdwijnt. Ook het papier verdwijnt, er komt een 
interactieve dialoog met de burger. Communicatie, 
flexibiliteit, creativiteit en innovatie spelen een belangrijke 
rol bij de eisen die men stelt aan de ambtenaar. 

3. Blik vooruit ...
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Flexibel inzetten van mensen

Er wordt gewerkt met interne en externe flexibele schillen. 
Arbeidsrelaties zijn veelvormig en hybride. Vast is minder 
vast en hierdoor worden overgangen makkelijke gemaakt. 
Er zijn werkbudgetten en transitiebudgetten beschikbaar 
voor functiewisselingen, loopbaaninvesteringen, training, 
zorgverlof etc. Arbeidsvoorwaarden bieden flexibiliteit en 
hierdoor kan men meer rekening houden met individuele 
voorkeuren en eventuele schaarste. Mobiliteit staat voorop.

Investeren in inzetbaarheid

Wegens demografische ontwikkeling is de overheid nog 
altijd enigszins vergrijsd. Werknemers investeren in 
employability. Gezondheid, scholing en mobiliteit zijn 
belangrijk. Doorwerken is normaal, men wordt gezien en 
vaak worden compensatiedagen ingeruild voor scholings- 
en transitiefaciliteiten. 

Steeds beter …

De overheid streeft naar steeds grotere efficiency en 
effectiviteit. Dat vraagt om voortdurende vernieuwing en 
lerend vermogen. Men wil meer ‘value for money’. 
Experimenteren en benchmarks zijn standaard in het 
openbaar bestuur en er wordt meer afgerekend op resultaat.
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Terug naar de dag van de bestuurdersconferentie 
‘Beter werken in het openbaar bestuur’. Deze middag stond 
in het teken van kennis delen en ervaringen uitwisselen. 
Samen met collega bestuurders en ervaringsdeskundigen 
ging u in gesprek over de uitdagingen van de overheid als 
werkgever als het gaat om de ambitie van een kleine, 
krachtige overheid. 

Wat betekent dat voor de verwachte uitstroom van 
personeel op korte termijn? Hoe werkt de overheid aan de 
juiste inzet van mensen en benodigde competenties op de 
langere termijn? Welke oplossingen horen bij thema’s als 
mobiliteit en werk-naar-werk-begeleiding. 

Onder begeleiding van een facilitator werd per thema een 
aantal kringgesprekken georganiseerd.
Naast bestuurders, namen ambtelijke projectleiders deel 
aan de kringgesprekken om hun praktijkervaringen (aan de 
hand van projecten uit de praktijk) met u te delen. Aan bod 
kwamen onder meer knelpunten en oplossingen om 
bestuurlijke ambities te realiseren. 

Door het aangaan van de dialoog met medebestuurders, 
gecombineerd met de voeding uit wetenschap en praktijk, 
ontving u diverse waardevolle handreikingen. 

Verder contact en samenwerking bij uw bestuurlijke opgaven

Er zijn voor u als bestuurder verschillende manieren om aan 
de slag te gaan met de vraagstukken rondom Beter Werken 
in het openbaar bestuur:
• Contact opnemen met leden van de programmaraad.
• Contact opnemen met de leden van het   

programma-managementteam.
• Contact opnemen met de deskundigen die tijdens de  

conferentie een bijdrage hebben geleverd.
• Eén van de websites bezoeken.

4. Van visie naar actie
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Programmaraad

Er is een programmaraad geformeerd rondom het thema 
Beter Werken in het openbaar bestuur. De programmaraad 
is onder meer ingesteld om -vanuit de hiervoor 
weergegeven visie- de politiek, bestuurders en ambtelijke 
organisaties te ondersteunen bij vernieuwende initiatieven. 

Secretariaat:

Dick Hagoort

Algemeen Programmamanager ‘Beter 
werken in het openbaar bestuur’

(070) 426 67 83  

dick.hagoort@minbzk.nl

Janine Schreck

Lijn 1 ‘Oplossen acute problematiek en 
bevordering arbeidsmobiliteit’

(070) 426 83 08  

janine.schreck@minbzk.nl

Friso Coumou

Lijn 2 ‘Voorkomen toekomstige tekorten en 
flexibiliseren arbeidsinzet’

(070) 426 80 36  

friso.coumou@minbzk.nl

Roelant van Zevenbergen

Lijn 3 ‘Verhoging arbeidsproductiviteit en 
meer ruimte voor de professional’

(070) 426 74 75  

roelant.zevenbergen@minbzk.nl
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Programmaraad :

Lucas Lombaers

Directeur Arbeidszaken Publieke Sector, 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties

 

Aly van Berckel

Manager Belastingen/Employability Center, 

ministerie van Financiën

Sandra van Gaalen 

Kwartiermaker Werkgeversdiensten, 

UWV Werkbedrijf

Frans Mencke

Gemeentesecretaris, gemeente Hoorn

Jeroen Pepers

Directeur, A+O fonds gemeenten

Louis Vroomen

Voorzitter, A&O fonds provincies

Sietske Pijpstra

Secretaris van het College voor 

Arbeidszaken van de VNG

Reind Loggen

Directeur P&O, 

ministerie van Veiligheid & Justitie

Hanneke Heeres

Senior  Communicatieadviseur, 

Unie van Waterschappen

Hein van Stokkom

Directeur-secretaris, 

Waterschap Brabantse Delta

Marto Boes

Directeur mobiliteit, Kadaster

Eileen van Kesteren

Voorzitter FUTUR

Annette Imhof

Directeur-secretaris, 

provincie Drenthe 



1514

Programma-managementteam
 
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is een programma-managementteam 
ingesteld. Dit team zorgt onder meer voor verbinding van 
projecten en pilots in de verschillende programmalijnen. 
Het team werkt samen met diverse organisaties in het 
openbaar bestuur aan de realisatie van de 
programmadoelen. U kunt het programma-
managementteam benaderen via het secretariaat, of de 
leden rechtstreeks benaderen.

Programma - Ambitie - Doelen

Beterwerken in het Openbaar Bestuur

Kleiner, goedkoper, beter openbaar bestuur.
Wat betekent dit voor werkgeverschap?

Oplossen acute 
problematiek

Bevorderen

mobiliteit

Voorkomen toekomstige

tekorten

Flexibiliseren 
arbeidsinzet

Meer ruimte voor de 
professional

Verhogen 
arbeidsproductiviteit

Beter werken in de Praktijk | 4. Projectoverzicht 15

Websites

U kunt de voortgang van het programma volgen, blijven bediscussiëren of u 
abonneren op een nieuwsbrief via de volgende sites:
www.samenwerkenaanmobiliteit.nl, www.slimmernetwerk.nl 

Thema’s en projecten 

Tijdens de bestuurdersconferentie hebben diverse deskundigen op vijf 
thema’s een bijdrage geleverd.

Thema’s

(Voor een uitgebreide toelichting per thema verwijzen wij u naar het programmaboekje.)

Thema 1: Meer doen met minder mensen
Thema 2: De kracht van de regio
Thema 3: De overheid en de samenleving
Thema 4: Investeren in kwaliteit van dienstverlening
Thema 5: Werken met minder regels
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Projecten

In de hierop volgende pagina’s treft u een 
overzicht van de praktijkvoorbeelden die 
tijdens de conferentie door deskundigen 
zijn gepresenteerd. Het overzicht geeft 
inzicht in  projectomschrijvingen, 
doelstellingen, knelpunten en oplossingen. 
Daarnaast treft u de contactgegevens aan 
van de deskundigen en projectleiders zelf. 
Dat biedt u gelegenheid om contact op te 
nemen en samen te werken of verdere 
kennis uit te wisselen bij de projecten die 
voor u als bestuurder van belang zijn.
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Drs. J. (Jan) van Vuuren MPM

Hoofd Eenheid Interim Consult (IMC)

Provincie Zuid Holland

T: (06) 18 30 98 46

M: j.van.vuuren@pzh.nl

I: www.zuid-holland.nl

Interne Interim-Management pool provincie 
Zuid-Holland: IMC.

Om externe inhuur terug te dringen, talentvol personeel te 
behouden en management flexibeler in te zetten koos de 
provincie Zuid-Holland een aantal jaren geleden voor een 
Interne Interim-Management pool.

IMC heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor 
interim- en verandermanagement en heeft nooit 
noemenswaardige ‘onderbezetting’ gekend. Hiermee heeft 
de pool bijgedragen aan een forse besparing op externe 
inhuur bij de provincie Zuid-Holland.

IMC werkt samen met andere interim pools binnen de 
overheid (Rijk, provincies en gemeenten).

Oplossingen:

• Kwalitatief goede en snelle voorziening voor vraag naar 
tijdelijke managementklussen.

• Flexibilisering van management.
• Efficiënt alternatief voor externe inhuur.
• Effectieve inzet overheidsmanagers door interbestuurlijke 

samenwerking.

In 2002 als pilot gestart; momenteel een Interne  
Interim-Management pool van 12 personen. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Project .1
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Derk Koetsier

Coördinator Stichting Werkeningelderland

Gemeente Nijmegen

T: (06) 52 69 83 44

M: d.koetsier@nijmegen.nl

I: www.werkeningelderland.nl

Stichting Werkeningelderland

Werkeningelderland.nl is een wervingssite van de provincie 
Gelderland, verschillende Gelderse gemeenten en andere 
overheidswerkgevers. 

Deze site is in 2008 jaar gelanceerd om vraag naar en 
aanbod van vacatures en stages in de overheidssector beter 
op elkaar af te stemmen. De site wordt maandelijks bezocht 
door 20.000 banenzoekers. 

Via dit arbeidsplatform voor de publieke sector richt men 
zich op: branding van Gelderland als goed werkgever 
(vacatures); loopbaanontwikkeling en mobiliteit en inhuur 
op de flexmarkt.

Knelpunten:

• Managers vinden het moeilijk hun goede krachten te 
laten gaan.

• Meer experimenteerruimte. In de publieke sector wordt 
nu vooral gedacht in termen van ‘vast naar vast’ (banen). 
Het moet veel makkelijker worden om tijdelijk ergens 
anders te werken.

Oplossingen:

• Gezamenlijke aanpak op het gebied van gerichte 
arbeidsmarktcommunicatie.

• Transparante inhuur op de flexmarkt.
• Loopbaanbevorderende activiteiten, 

loopbaansymposium enz.
• Mobiliteitscontracten.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Project .2
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Geen einddatum. Platform wordt betaald door alle 
aangesloten leden.

Looptijd project Frans Rewijk

Projectmedewerker FlexMatch

Werken in het Westen

T: (06) 54 70 35 54

M:  f.rewijk@rijnwoude.nl

I: www.werkeninhetwesten.nl  

Ine Barentsen

Projectcoördinator Werken in het Westen

M: Barentsen@rijnwoude.nl

Intergemeentelijk Werken

Werken in het Westen is een regionaal 
samenwerkingsverband tussen negen gemeenten en twee 
Intergemeentelijke Sociale Diensten.

Met het project Intergemeentelijk Werken wil Werken in het 
Westen ervaring opdoen met de mogelijkheden(regionaal) 
personeel uit te wisselen en te delen tussen de 
deelnemende gemeenten van Werken in het Westen.

Via de carrièresite werkeninhetwesten.nl wordt 
samengewerkt om de instroom van nieuwe medewerkers en 
de doorstroom van huidige medewerkers te stimuleren. 

Knelpunten:

• Onbekend maakt onbemind.
• Niet durven loslaten van ‘goede’ medewerkers.
• Opvullen van ‘lege’ plek.
• Externen beter imago dan ambtenaar.

Oplossingen:

• Draagvlak creëren op alle niveaus, middels 
netwerkbijeenkomsten(face-to-face contact); 
promotiecampagne, social media en opleidingen.

• Sjouwer-Bouwer inzetten.
• Successen samen vieren.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Project .3
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Succesfactoren bij huidige matches:

• Gunfactor.
• Taakvolwassenheid medewerker.
• Veiligheid (terugkeergarantie).
• Goed lopend team.
• Creatieve invulling ‘lege’ plek.

Van 1 mei 2011 tot 1 juli 2012.Looptijd project

Richard Zondag 

Projectmedewerker

Werken in het Westen

M: zondag@rijnwoude.nl

I: www.werkeninhetwesten.nl  

Regionaal opleiden 

De regio’s Amstel Rijn en Holland-Rijnland vormen samen 
de regio Werken in het Westen. 22 gemeenten met in totaal 
bijna 750.000 inwoners. Onze regio is veelzijdig.

Naast de sterke economische clusters zoals de Greenports 
Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek, vind je ook 
een grote variatie aan (internationale) bedrijvigheid in onze 
regio.

Binnen Werken in het Westen wordt regionaal 
samenwerken bevorderd. Hoe? Door met elkaar samen 
opleidingen te volgen en netwerkbijeenkomsten te 
organiseren waarop mensen elkaar tegenkomen en in 
gesprek gaan.
 
Oplossingen:

• Regionale opleidingsagenda organiseren.
• Collega’s trainen door eigen trainers.
• Inhuren externe trainers voor het verzorgen van 

in-company trainingen. 
• Via deze trainingen werken aan een regionale 

netwerkorganisatie.
• Kennisdelen en samenwerken bij thema’s op een 

organische manier.

Jaarlijks.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Project .4
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Ton de Leede

Tot eind 2011 projectleider SPP bij OCW

Vanaf 2012 projectleider SPP Rijk vanuit BZK

Ministerie OCW

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

T: (070) 412 30 35

M: t.deleede@minocw.nl

Strategische Personeelsplanning Rijk

Tussen nu en 2013 zullen de gemeentes ongeveer de helft 
van hun huidige personeel moeten vervangen. Daarnaast 
verandert het werk door verdergaande digitalisering, 
vergrijzing en grotere mobiliteit. 

Door dit alles staan vacatures vaak langer open en worden 
sommige zelfs niet vervuld. Gemeenten moeten goed kijken 
naar wat de arbeidsmarkt aantrekkelijk vindt en hoe je het 
interne proces daarop kan aanpassen. 

Alle onderdelen van de rijksdienst gaan aan de slag met 
Strategische Personeelsplanning. Oftewel: een rijksbrede 
methodiek om te kijken naar het hele proces van in-, door- 
en uitstroom.
 
Oplossingen:

• Anticiperen op ontwikkelingen op de interne en externe 
arbeidsmarkt.

• Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve opbouw van de 
organisatie.

• Vertalen organisatiedoelen naar personeelsbeleid.

Tot eind 2012.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Project .5
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Anja J.H.M. Lelieveld

Hoofd projectenpool BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

T: (070) 426 61 39  

M: anja.lelieveld@minbzk.nl

I: www.poolcirkels.nl/rijk/projectenpool-bzk/

Interbestuurlijke interimsamenwerking 

De Projectenpool BZK levert capaciteit en kennis voor 
projecten, programma’s en interim management. Hiermee 
dragen wij bij aan de realisatie van de maatschappelijke 
doelstellingen van BZK.

De Projectenpool is een pool van interim project- en 
programmamanagers. Departementale pools werken samen 
in een interdepartementaal netwerk, de Poolcirkel. 
Wij wisselen rijksbreed capaciteit uit. 

I.s.m. het ministerie van BZK (het programma Beter Werken 
in het Openbaar Bestuur) wordt nu een netwerk opgezet dat 
voorziet in interbestuurlijke samenwerking op het gebied 
van project-, programma- en interimmanagement. 

Knelpunten:

• Naar verwachting wordt de behoefte aan capaciteit 
binnen onze sectoren de komende jaren snel groter.

Oplossingen:

• De overheid voorzien van (schaarse) interimcapaciteit.
• Vullen van ontstane leemten in sectoren.
• Kwaliteitsimpuls door uitwisseling mensen uit 

verschillende overheidslagen (elders ervaring opdoen en 
eigen ervaring inbrengen).

Geen vaste termijn, looptijd zolang de markt daar behoefte 
aan heeft.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Project .6
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Anneke van Leeuwen

Ministerie I&M

Rijnstraat 8

Den Haag

T: (070) 339 51 64

M: anneke.vanleeuwen@minvrom.nl

I: www.uitvoeringmetambitie.nl

Kennisinfrastructuur voor Programma Uitvoering 
met Ambitie (PUmA)

PUmA heeft tot doel verbetering van de kwaliteit van de 
uitvoering van het omgevingsrecht (milieu, ro, bouw etc). 
Het project kennisinfrastructuur moet zorgen dat de kennis 
die de uitvoerders nodig hebben voor hun werk op een 
goede manier wordt ontsloten. 

De infrastructuur moet een gezamenlijk product zijn van 
rijkspartijen en decentrale overheden. Zo worden binnen 
PUmA landelijke kaders ontwikkeld en voorwaarden 
geschapen voor een goede afstemming en adequate 
informatie-uitwisseling in de keten. 

Ook wordt toegewerkt naar werkbare afspraken tussen de 
bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingspartners. Verder 
vindt facilitering plaats van de afstemming tussen de 
programma’s en de projecten die daar onderdeel van uit 
maken.

Oplossingen:

• Onderlinge verdeling van takenpakket.
• Centraal georganiseerde taken hoeven maar één keer 

worden opgepakt.
• Landelijke kaders en werkbare afspraken.

Tot 31 december 2012.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Project .7
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Ronald Bakker

Projectleider arbeidsmarkt en deskundigheid

Programma Uitvoering met Ambitie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

T: (070) 339 51 65

M: ronald.bakker@minienm.nl

I: www.minienm.nl

Project arbeidsmarkt en deskundigheid binnen het 
Programma Uitvoering met Ambitie.

Binnen het Programma Uitvoering met Ambitie wordt 
gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit voor de 
VTH-taken binnen het omgevingsrecht (=milieu, bouw en 
ruimte), de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten is 
het meest in het oog springende resultaat daarvan.

Echter gaat het ook om de borging van de kennis en het 
tegengaan van het verlies aan kennis bij de overdracht van 
taken en ten gevolge van de bezuinigingen (= project 
kennisinfrastructuur).

In het project arbeidsmarkt en deskundigheid wordt met 
belanghebbende partijen (zoals scholen en werkveld) 
gezocht naar manieren om het dreigende tekort aan 
voldoende gekwalificeerd personeel in het werkveld 
omgevingsrecht tegen te gaan. 

Knelpunten:

• Wie is eigenaar van het probleem? 
• Bezuinigingen (weinig aandacht voor scholing/stages en 

werving jongeren).
• Fragmentatie werkveld en scholen. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Project .8



34 35Beter werken in de Praktijk | 5. Projecten

Oplossingen:

• Terugdringen fragmentatie werkveld door samenwerking 
(landelijk platform omgevingsrecht).

• Benutten bestaande netwerken zoals VNG en Hoger 
onderwijs groep.

Van april 2011 tot 31 december 2012.Looptijd project

Project .9

Nils Nijdam

Trainee (tot 2010)

Gemeente Den Haag

T: (070) 753 28 36 / (06) 12 92 16 19

M: nils.nijdam@denhaag.nl

I: www.interbestuurlijketrainees.nl

Interbestuurlijke Samenwerking 
Traineeprogramma’s.

In 2010 is gestart met een project Interbestuurlijke 
Samenwerking Traineeprogramma’s om jonge ambtenaren 
van gemeenten, provincies en rijk met elkaar in contact te 
brengen en uitwisseling mogelijk te maken.

Het Rijk, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en 
de gemeente Den Haag zijn hiermee begonnen. Inmiddels 
zijn ook de traineeprogramma’s van de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aangesloten. 

Zo is een breed netwerk ontstaan van jonge ambtenaren die 
in de startfase van hun loopbaan leren dat de overheid 
groter is dan hun eigen organisatie en dat het nuttig is 
verder te kijken en ervaringen op te doen.

Knelpunten:

• Weinig perspectief op méér dan eens een tijdelijk project 
voor interbestuurlijke uitwisselaar door gedachte ‘eigen 
ambtenaar (met vaste aanstelling) eerst’.

Oplossingen:

• De in- en doorstroom van nieuw en jong personeel wordt 
hierdoor sterk teruggedrongen.

• Vergroting loopbaankansen door groter netwerk.
• Adviestak voor ‘gratis’ creatieve ideeën voor 

opdrachtgever.

Vanaf begin 2010.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .10

Marcel Mol | Manager loopbaan en mobiliteit 

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht 

Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Concernstaf | Gemeente Maastricht 

T: (043) 350 51 03 / (06) 52 08 63 92

M: marcel.mol@maastricht.nl

I: www.maastricht.nl 

Loopbaan en Mobiliteit

Om de doelstelling de juiste mens op de juiste plek met de 
juiste competenties op het juiste moment te verwezenlijken 
wordt op 3 sporen geïnvesteerd.

We gaan strategische personeelsplanning invoeren als een 
stevig fundament waarop we verder bouwen. We richten 
een loopbaan- en mobiliteitscentrum in om de transitie te 
realiseren. 

We willen te allen tijde de juiste mensen op de juiste plek 
inzetten. Bovendien hebben wij ons als opdracht gesteld 
om te gaan samenwerken met anderen in Limburg en zelfs 
Euregionaal; zowel gemeenten en overheidsorganisaties, als 
bedrijven. 

Oplossingen:

• Regionale openstelling opleiding strategische 
personeelsplanning.

• Regionale samenwerking mobiliteitscentra en 
regionetwerken.

• Verkenning samenwerkingskansen over de grens.
• Mobiliteitsoverleg om vraag en aanbod te matchen.
• Inrichting interim poule als detacheringsbureau.
• Regie op interne personeelsverschuivingen.

Van 2011 tot 2013; daarna verankeren in de lijn.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .11

Prof. dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden

Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Managementwetenschappen

Hoofd Kernleerstoelgroep Strategisch HRM

Postbus 9108

6500 HK Nijmegen

T: (024) 361 54 54 / (06) 53 79 65 07

M: b.vanderheijden@fm.ru.nl

I: www.ru.nl

Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid

Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken 
het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan 
duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van 
Strategisch Human Resource Management. 

In het onderzoek van Van der Heijden wordt vanuit een 
positief psychologische benadering ingegaan op de 
mogelijkheden van werknemers en arbeidsorganisaties om 
mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd of zelfs daarna 
op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en 
productieve manier hun loopbaan te laten invullen. 

Hierbij wordt de kracht van senioriteit expliciet voor het 
voetlicht gebracht. Gezien de enorme diversiteit in 
percepties die mensen hebben ten aanzien van levens- en 
loopbaansucces wordt een niet-normatief raamwerk 
gehanteerd. 

Oplossingen:

• Grote toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.
• Doorlopende ontwikkeling van alle werknemers.
• Zicht op invulling van de loopbaan tot aan en zelfs na 

pensioengerechtigde leeftijd.

Er lopen verschillende promotie-onderzoeken op deze 
thema’s. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .12

Davied van Berlo

T: (06) 28 82 87 94

M : davied@dds.nl

I: www.ambtenaar20.nl

Ambtenaar 2.0

Ambtenaar 2.0 is een netwerk en een platform van mensen, 
zowel ambtenaren als burgers, die de gevolgen van web 2.0 
voor de overheid willen onderzoeken en onder de aandacht 
brengen. 

Deze ambtenaren en burgers gaan daarover het gesprek aan 
om ideeën, kennis en praktijkervaringen uit te wisselen en 
bij te dragen aan opleiding, ondersteuning en praktische 
tips om als een ambtenaar 2.0 te kunnen werken.

Ambtenaar 2.0 drijft op het enthousiasme en de 
gedrevenheid van ambtenaren bij allerlei 
overheidsorganisaties. Ze zijn meteen de ambassadeurs van 
de nieuwe manier van werken bij hun organisatie. Het 
Programma Ambtenaar 2.0 is daarbij de verbindende factor.

Knelpunten:

• Geslotenheid van de overheid.
• Achterstand in kennis en bewustzijn bij ambtenaren.

Oplossingen:

• Samenwerken over organisatiegrenzen heen.
• Cocreatie.
• Overheid als facilitator.

Sinds 2008.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .13

Dr. Gerard Evers

T: (06) 53 46 52 25

M: gerard@eurohrm.nl

I: www.ec-hrm.nl

Rijksbrede Strategische Personeelsplanning (SPP)

In het project is samen met een kernteam van specialisten 
uit diverse departementen een toolkit tot stand gebracht 
voor SPP op decentraal niveau (bv. Belastingdienst).

Tegelijk is ook een doorrekening gemaakt op Rijksbreed 
niveau (123.000 medewerkers) als het gaat om dynamiek, 
functiehuis en verwachte behoefte. Daarbij is veel gebruik 
gemaakt van data uit P-direct. In het project zijn diverse 
varianten doorgerekend.

Alle onderdelen van de rijksdienst gaan aan de slag met 
Strategische Personeelsplanning. Oftewel: een rijksbrede 
methodiek om te kijken naar het hele proces van in-, door- 
en uitstroom.

Knelpunten:

•  Overschotten en tekorten bij beleidsvarianten in de 
periode 2012-2020.

Oplossingen:

• Het project laat zien welke tooling mogelijk is (light en 
zware versies) voor SPP.

Van 2010 tot 2011 met mogelijk een doorloop in 2012.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .14

Wietie Douma

Gemeente Leeuwarden

M: wdouma@leeuwarden.nl

I: www.werkeninfriesland.nl

WerkeninFriesland

WerkeninFriesland.nl is in 2004 opgezet om binnen 
regionale overheden slimmer en tegen lagere kosten 
mensen te werven en te selecteren. Daarbij wordt met name 
de nadruk gelegd op het bevorderen van de mobiliteit en 
doorgroeikansen tussen de overheden onderling.
In dit virtuele loopbaancentrum worden vacatures, cv’s, 
workshops en kennis uitgewisseld tussen bijna alle Friese 
overheden. De besparingen op de wervingskosten liepen in 
de eerste 5 jaar al tegen de 4,5 miljoen euro.

Het loopbaancentrum heeft met name veel betekend voor 
de mobiliteit tussen de overheden. Aanvankelijk startte het 
netwerk met een beperkt aantal gemeenten. Inmiddels 
heeft het succes van het platform vrijwel alle Friese 
overheden overtuigd van de kansen die het organisaties 
maar ook hun medewerkers biedt.

Oplossingen:

• Werving en selectie tegen lagere kosten.
• Bevordering mobiliteit en doorgroeikansen.
• Betere doorstroming.
• Ervaren medewerkers, een frisse blik.
• Behoud van talent met kennis en ervaring.
• Dienstverlenend en samenwerkend.
• Waardevolle diensten en producten (van WisselUit, de 

Warber-Academie en kenniscentrum tot Studentenbureau 
en reïntegratie).

Alle producten en diensten zijn van een verschillende 
startdatum. De oudste is werving en selectie (2004) en de 
jongste is WisselUit en Studentenbureau (2011).

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .15

Jeroen van Dijk 

VNG GemeenteTrainee

Postbus 30435

2500 GK  Den Haag

T: (070) 373 84 82

M: jeroen.vandijk@vng.nl

I: www.gemeentetrainee.nl

VNG GemeenteTrainee

VNG GemeenteTrainee neemt jong talent in dienst om ze 
vervolgens te laten werken aan concrete projecten bij 
gemeenten en andere non-profitorganisaties (ministeries, 
bibliotheekorganisaties en veiligheidsregio’s).

Deze trainees volgen een praktijkgerichte opleiding. Diverse 
docenten en VNG-beleidsmedewerkers verzorgen de 
trainingen. In het brede programma zitten specifieke 
modules.
 
Op deze manier kunnen de deelnemende organisaties het 
jonge talent leren kennen dat ze in de nabije toekomst zo 
hard nodig hebben. 

Oplossingen:

• Oplossing voor arbeidsmarktknelpunten.
• Overheid als interessante werkgever.
• De nieuwe ambtenaar.
• Meer doen met minder mensen vraagt om andere 

competenties. Onze trainees worden daar op getraind.

Gestart in 2010, geen einddatum.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .16

Ad de Ruijter

Schedeldoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

T: (06) 48 13 02 32

M: ad.ruijter@minbzk.nl

Extern detachering: kostenbesparing én 
investering

Het Rijk moet nu krimpen en afscheid nemen van 
medewerkers, terwijl vanaf 2015 vanwege de vergrijzing in 
toenemende mate groepen medewerkers het Rijk zullen 
verlaten. 

Het risico is aanwezig dat juist medewerkers (moeten) 
vertrekken wiens competenties over een aantal jaren juist 
weer hard nodig zijn. Of dat veel jongeren als eersten 
worden ontslagen (LIFO), waardoor het Rijk het probleem 
van vergrijzing voor zichzelf vergroot.

Op welke wijze gaat het Rijk afslanken, kosten besparen en 
tóch medewerkers die op termijn nodig zijn aan zich binden 
en zelfs in hun ontwikkeling investeren?

Knelpunten:

• Bezuinigingen en inkrimping bij overheid.
• Vergrijzing.
• Vertrek talentvolle medewerkers.

3 tot 5 Jaar.
Wordt onderdeel van het HRM-instrumentarium.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .17

Catrien Smit RPA Haaglanden 

Latifa Bakrimi gemeente Den Haag Bureau VWNW

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden 

Laan van Meerdervoort 55 

2517 AG Den Haag

T: (06) 25 37 16 92 / (070) 752 74 68

M: csmit@rpa-haaglanden.nl

I: www.rpa-haaglanden.nl

Bureau Van Werk naar Werk irt 
Werkgeversservicepunt

Om de regionale arbeidsmarkt goed te benutten voor 
werkenden en werkzoekenden kennen de gemeenten in 
Haaglanden diverse instrumenten om mobiliteit te 
faciliteren: 
Van werk naar werk 

• Mobiliteitsbank Haaglanden (alle Haaglanden gemeenten 
muv Den Haag, Veiligheidsregio Haaglanden, Stadsgewest 
Haaglanden, GGD Zuid Holland West).

• Personeelportaal (de winkel) gemeente Den Haag. 
• Bureau Van Werk naar Werk gemeente Den Haag.
• Outplacementarrangementen (al dan niet met scholing) 

o.a. via uitzendbureaus.

Van werk(loos) naar werk

• Werkgeversservicepunt: regionaal en subregionaal.
• Trajecten (al dan niet met scholing) ism uitzendbureaus.
• Arrangementen met grote werkgevers.

Instroom (nieuw) talent

• Traineeprogramma’s. 
 Interessant is dat deze bewegingen zich voornamelijk  
 parallel aan elkaar ontwikkelen. Dwarsverbanden zijn  
 interessant als experiment. Bureau VWNW gemeente 
 Den Haag heeft onlangs iemand van het Werkgevers- 
 servicepunt Den Haag in dienst genomen als matcher om  
 medewerkers buiten de gemeente te plaatsen. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving
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Oplossingen:

• Arbeidsmarktkansen voor gemeenteambtenaren 
verbreden naar andere sectoren.

• Arbeidsmarktknelpunten (met name discrepantie 
vraag-aanbod) oplossen met gemeenteambtenaren.  

Experiment is net gestart.

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Beter werken in de Praktijk | 5. Projecten

Project .18

Annemiek Wortman

Projectsecretaris duurzame inzetbaarheid 

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Anna van Hannoverstraat 4, Den Haag

T: (070) 333 50 98

M: awortman@minzw.nl

I: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw 

Project duurzame inzetbaarheid

Het ministerie van SZW bevordert met een klein, slagvaardig 
project dat eerder, sneller en beter werk wordt gemaakt van 
duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. 

Dat wil zeggen: manager en medewerkers zijn met elkaar in 
gesprek over wat nodig is om goed en gemotiveerd aan het 
werk te blijven, en nemen zo nodig maatregelen om de 
inzetbaarheid te behouden en bevorderen.

De aanpak is gericht op het organiseren van centrale 
activiteiten en de inzet van drie programma’s: 
Gezond bedrijf, Leren en werken en arbeidsmobiliteit.

Oplossingen:

• Bewustwording organiseren bij werkgevers en 
werknemers.

• Kennis uit onderzoek en ervaring vinden, delen en 
toepassen.

• Gezond bedrijf: preventieve actie gericht op behoud van 
werkvermogen, beweging stimuleren.

• Leren en werken: bevorderen van leercultuur in bedrijven 
en organisaties, met name in het MKB en bij 
laagopgeleiden.

• Arbeidsmobiliteit: stimulering totstandkoming van-werk-
naar-werk trajecten en intersectorale scholing. 

Looptijd: start 26 maart 2012; in elk geval tot 1 januari 2013. 
Daarna bekijkt men de vervolg aanpak.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .19

De heer Peter L.A.M.W. Smits

Manager A&O Provincies

A&O Provincies, Nassaulaan 15

2514 JT Den Haag 

T: (06) 53 55 52 15

M: peter.smits@aeno.nl 

I: www.aenoprovincies.nl

Mevrouw Jannet Bergman

Projectleider arbeidsmarktcommunicatie A&O provincies

A&O Provincies, Nassaulaan 15

2514 JT Den Haag

T: (070) 373 80 64 of (06) 24 65 96 26 

M: jannet.bergman@aeno.nl 

I: www.aenoprovincies.nl

Samenwerkende Provincies en Waterschappen op 
de regionale Arbeidsmarkt: Krimpen zonder 
krampen, groeien door te boeien.

A&O Provincies gaat samenwerking tussen Provincies en 
Waterschappen op de arbeidmarkt verder stimuleren en 
faciliteren. Hiertoe wordt eerst gestart met een pilot-regio. 

Als methode om de onderstaande kernvraag te 
beantwoorden gaan we werken volgens het concept van 
leernetwerken. (Gericht op nieuwe opbrengsten door 
samen vraagstukken te verkennen, verdiepen, vernieuwen, 
verbinden en te verankeren).

De kernvraag die we onszelf hebben gesteld is hoe zetten we 
een proces in gang dat leidt tot:
• oplossen van het bestaande arbeidsmarkt vraagstuk 

(provincies krimpen, waterschappen hebben moeilijk 
invulbare functies).

• nieuwsgierigheid naar elkaars organisatie en 
medewerkers.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving
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• daadwerkelijke mobiliteit.
• met financieel positief resultaat.
• academie waterschappen & provincies.
 
Concreet willen we medewerkers/managers bewegen bij 
elkaar in de organisatie te gaan kijken. Kennis te laten 
maken met elkaars werk, werkwijzen en functies. 
Nieuwsgierig laten worden naar elkaar, zie het als ‘gluren bij 
de buren’.

Knelpunten:

• Het in beweging krijgen van mensen.
• Barrières op het niveau van CAO en verschil in type 

werkzaamheden.

Oplossingen:

• Samen met een denktank van medewerkers 
(mobiliteitsmw/hoofden P&O e.d.) uit beide sectoren 
gaan we activiteiten vormgeven. 

• Denk hierbij aan activiteiten van een snuffelstage, 
functieruil tot en met het opzetten van een leergang voor 
de multifunctionele inzetbaarheid van provincie/
waterschapsmedewerkers.

• We willen vanuit het eigen netwerk mobiliteit tot stand 
brengen. 

Zes tot twaalf maanden.

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .20

Patrick Verheesen

Raadshuisplein 1

5121 JX Rijen

T: (0161) 29 02 89

M: pml.verheesen@gilzerijen.nl

I: www.gilzerijen.nl/internet/talent2work_3967/

Talent2Work

Talent2Work is de naam voor een werkgelegenheidsproject 
van de gemeente Gilze en Rijen. Met dit project wil de 
gemeente minimaal 25 personen met een bijstandsuitkering 
aan een baan helpen. 

Tegelijkertijd helpt het lokale werkgevers om openstaande 
vacatures in te vullen. Met het project Talent2Work brengt 
de gemeente Gilze en Rijense bedrijven en werkzoekenden 
met elkaar in contact. 

Werkgevers krijgen hierdoor de mogelijkheid om met 
gemotiveerde mensen uit de gemeente in gesprek te gaan 
en op die manier openstaande vacatures in te vullen. 
Werkzoekenden krijgen de kans om een baan te vinden en 
uit de uitkering te geraken.

Oplossingen:

• Goede marketing.
• Focus op uitstroom.
• Groepsgewijze aanpak.
• Fysiek contact tussen werkgever en werkzoekenden.
• Jobcoaching.

1 jaar.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .21

John Seetsen

Voorzitter IGOM

M: john.seetsen@kerkrade.nl

Joost Mommers

Stuurgroeplid IGOM / Servicecentrum IGOM

T: (045) 560 80 40

M: joost.mommers@sittard-geleen.nl

I: www.igom.nl

IGOM

Het IGOM oftewel InterGemeentelijk Overleg over 
Mobiliteitsvraagstukken in Zuid-Limburg is een 
samenwerkingsverband van ruim 30 overheidsorganisaties 
in Zuid-Limburg ter bevordering van de in-, door- en 
uitstroom van IGOM-ambtenaren en het profileren van de 
deelnemende organisaties als één werkgever op de 
arbeidsmarkt.

ServiceCentrum IGOM, onderdeel van Start People, is een 
onafhankelijk ServiceCentrum voor de IGOM-
opdrachtgevers en haar medewerkers. Het ServiceCentrum 
is er op gericht om in samenwerking met haar 
opdrachtgevers gerichte in-, door- en uitstroom van 
medewerkers te bevorderen. 

Hierbij ondersteunen de adviseurs van het ServiceCentrum 
het brede proces van loopbaanontwikkeling en 
loopbaanondersteuning. Daarnaast is het ServiceCentrum 
een belangrijke schakel in het vacatureproces en de 
behoefte van de organisaties naar flexibilisering en 
verfrissing. 

Oplossingen:

• Bevorderen van in-, door- en uitstroom van IGOM. 
ambtenaren. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten
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• Advisering in proces van loopbaan ontwikkeling en 
loopbaanondersteuning.

• Het verbeteren van de positie van gemeentelijke 
organisaties op de arbeidsmarkt via o.a. imago 
beïnvloeding.

• Verbeteren van de brede inzetbaarheid van de 
medewerkers op de totale arbeidsmarkt.

• Één aanspreekpunt voor IGOM organisaties, 
opleidingsinstituten en potentiële stagiaires.

• Gezamenlijk volgen van nieuwe ontwikkelingen en meer 
eenduidige invulling van werkgeverschap.

15 jaar.Looptijd project
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Project .22

Mevrouw Marjan van der Feen – Dijkstra

Manager Afdeling Bestuur, Management & Organisatie

M: mvanderfeen@t-diel.nl

Mevrouw Hieke de Boer

Organisatieadviseur / HR-professional a.i.

M: hdeboer@t-diel.nl

Strategische PersoneelsPlanning

Om adequate bezetting te bereiken is Tytsjerksteradiel 
begin 2011 gestart met het project Strategische 
Personeelsplanning (SPP). Aanleiding is de vergrijzing van 
het personeelsbestand, de krapte op de arbeidsmarkt en 
intern is er een bezuinigingstaakstelling.

De organisatie werkt aan de gewenste 
organisatieontwikkeling (visietraject) en aan de 
intensivering van de samenwerking met een buurgemeente. 
SPP richt zich op de vraag hoe talenten, capaciteiten en 
competenties van medewerkers het best tot hun recht 
komen, hoe doorstroming tot stand komt etc.

Daarmee is SPP een instrument dat - via een systematische 
aanpak - ingezet wordt om organisatiedoelstellingen te 
bereiken en het hangt als paraplu boven de 
professionalisering van het HR-beleid. SPP is een 
omvangrijk project dat Tytsjerksteradiel heel veel aan 
structurele middelen op gaat leveren. Eerst investeren voor 
de gewenste adequate bezetting. 

Knelpunten:

• Vergrijzing personeelsbestand.
• Krapte op de arbeidsmarkt.
• Bezuinigingstaakstelling.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten
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Oplossingen:

• Anticiperen op ontwikkelingen op de interne en externe 
arbeidsmarkt.

• Adequate personele bezetting (kwalitatief en 
kwantitatief ); nu en in de toekomst.

• Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve opbouw van de 
organisatie.

• Vertalen organisatiedoelen naar personeelsbeleid.

Van januari 2011 tot juli 2011: 

Analyse SPP + Conclusies & aanbevelingen (prioritering te 
ontwikkelen HR-instrumenten + HR maatwerk).

Vanaf juli 2011: 

Vastgestelde aanbevelingen vertalen/ontwikkelen en in 
praktijk brengen / onderdeel van HR-bedrijfsvoering.

Looptijd project
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Project .23

Mevrouw Marjan van der Feen – Dijkstra

Manager Afdeling Bestuur, Management & Organisatie

M: mvanderfeen@t-diel.nl

Mevrouw Hieke de Boer

Organisatieadviseur / HR-professional a.i.

M: hdeboer@t-diel.nl

Pilot WisselUit!

WisselUit! is een digitale klussenbank voor 
talentenuitwisseling in de regio Friesland en maakt 
onderdeel uit van Werkeninfriesland. Om de uitwisseling 
daadwerkelijk op gang te brengen is regie om het proces 
nodig. Daartoe is de pilot WisselUit! in het leven geroepen. 
De gemeente Tytsjerksteradiel is de initiator en de trekker 
van de pilot, die naadloos aansluit op de conclusies uit het 
project SPP.

De pilot WisselUit! heeft als doel aanwezig talent en 
ontwikkelpotentieel binnen de gemeentelijke overheid in 
Noord-Oost Friesland door te ontwikkelen, te benutten en 
te behouden. Dit wil zij doen door een intergemeentelijke 
mobiliteit op gang te brengen waarbij talenten/
ontwikkelpotentieel ingezet worden op hun kracht. 

Door talenten intergemeentelijk te benutten, kan externe 
inleen worden gereduceerd. WisselUit! wil een verfrissende 
intergemeentelijke talentenmobiliteit op gang brengen en 
daarmee talenten/ontwikkelpotentieel langer behouden 
voor de sector. WisselUit! is een instrument dat ingezet 
wordt om een kwalitatief adequate personeelsbezetting te 
realiseren bij de gemeentelijke organisaties die deelnemen 
aan de pilot.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving
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Knelpunten:

• Weglekken van kennis door vergrijzing.
• Daling aandeel jongeren op arbeidsmarkt.
• Slecht imago van de overheid.

Oplossingen:

• Adequate personele bezetting.
• Verfrissende intergemeentelijke mobiliteit.
• Vermindering externe inleen.
• Bindt talenten langer aan de organisatie / sector.
• Imagoverbetering.

Van januari 2011 tot december 2012.

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .24

Marieke de Feyter

Programmamanager

A+O fonds Gemeenten 

T: (070) 763 00 30

M: marieke.defeyter@aeno.nl

I: www.aeno.nl

Rondje LoopbaanActief

In verschillende organisaties en/of 
samenwerkingsverbanden worden evenementen 
georganiseerd waarbij één van de onderdelen een 
uitwisselingsdag is. Op die dag lopen medewerkers uit de 
gemeentelijke sector een dag mee met het werk van een 
ander in een andere organisatie en/of sector. Omgekeerd 
komen medewerkers uit andere organisaties en/of sectoren 
een dag meewerken in een gemeente. 

Doelen van deze uitwisseling: op een positieve manier 
kennismaken met andere organisaties in de regio. Dit kan 
op korte termijn bijdragen aan het primaire proces van een 
gemeente. Op lange termijn kan het ook een verbreding van 
de arbeidshorizon en mogelijk arbeidsmobiliteit 
bevorderen. De uitwisselingsdagen kenmerken zich door 
een positieve insteek, vrijwilligheid én vrijblijvendheid. 

Eind 2011 liet het A+O fonds Gemeenten zes van deze 
initiatieven beschrijven om de kennis en ervaring te delen 
met andere organisaties en regio’s. Begin 2012 levert dat een 
rapport met op de website van het A+O fonds Gemeenten de 
digitale instrumenten (zoals draaiboek en foldermateriaal) 
die de initiatieven beschikbaar stellen t.b.v. anderen. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving
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Oplossingen:

• Stimuleren samenwerking tussen gemeentelijke 
organisaties en regio’s.

• Delen van kennis en ervaring.
• Verbreding arbeidshorizon.
• Bevordering arbeidsmobiliteit.

Tot en met 2013. 

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .25

Astrid Marchand

Projectleider Mobiliteits- en Loopbaancentrum Zeeland

T: (0118) 63 10 78 of (06) 53 96 3815

M: ala.marchand-vd_waal@zeeland.nl

I. www.zeelandwerkt.nl

Mobiliteit- en Loopbaancentrum Zeeland Werkt

Zeeland Werkt is opgezet om talenten van de medewerkers 
van de aangesloten organisaties (Zeeuwse 
overheidsorganisaties) te ontwikkelen en te behouden voor 
de regio. De drie pijlers van Zeeland Werkt zijn: mobiliteit, 
loopbaanadvisering en arbeidsmarktcommunicatie. 

Via Zeeland Werkt brengen we vraag en aanbod bij elkaar. 
We coachen medewerkers met loopbaanvragen en we 
profileren de Zeeuwse overheidswerkgevers als 
aantrekkelijke werkgevers waar er volop mogelijkheden zijn 
om je te ontwikkelen. We delen kennis met de aangesloten 
organisaties.

Met loopbaanadviezen en het stimuleren van mobiliteit 
helpen wij werknemers binnen de aangesloten organisaties 
de baan te vinden die bij hen past. Voor de deelnemende 
organisaties geeft Zeeland Werkt inzicht waar de talenten 
van hun medewerkers het meest tot hun recht komen en 
zoeken we werknemers die optimaal inzetbaar zijn.

Knelpunten:

• Twijfel bij medewerkers om op zoek te gaan naar een 
nieuwe baan.

• Arbeidsvoorwaarden vormen drempel als ‘gouden 
koorden’.

• Botsing tussen korte termijn (bedrijfsvoering) en lange 
termijn (ontwikkeling van medewerkers en organisatie).

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten
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Oplossingen:

• Faciliteren organisaties door de bundeling van kennis.
• Brengen talenten en hun kennis in kaart.
• Intersectionaal samenwerkingsverband dat regionaal is 

georiënteerd.

Twee jaar (2011 en 2012).Looptijd project
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Project .26

Mw. drs. Mabri Fennema

Regiomanager ZuidWest/Rijndelta

Stichting A+O Metalektro

Postbus 407

2260 AK  Leidschendam

Bezoekadres:

Overgoo 13

2266 JZ  Leidschendam

T: (070) 317 19 80 of (06) 43 23 15 35

F: (070) 317 19 95

I: www.ao-metalektro.nl

Pilot Flexwerkers Techniek

Vanwege de vergrijzing en ontgroening in onze branche 
blijft de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide 
medewerkers voor de toekomst belangrijk. Het opleiden 
van flexkrachten in metaalbedrijven zorgt voor meer 
instroom in de branche waarbij de begeleiding van flex-
krachten via de flexwerkgever een belangrijk onderdeel is. 
 
De opleidingsfondsen in de metaal en flexbranche A+O 
Metalektro, OOM en STOOF zijn begonnen met de pilot 
Techniek 2010-2011 om extra instroom te bevorderen. Het 
doel is vóór 1 augustus 2011 binnen de metaal tweehonderd 
leerwerkbanen voor flexwerkers te creëren. Het leerbedrijf 
heeft het recht om na een jaar de leerling een 
leerarbeidsovereenkomst aan te bieden.
 
Uw bedrijf kan leerwerkplekken aanbieden aan flexwerkers 
die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl) niveau I tot en met IV. A+O stimuleert 
bedrijven om flexwerkers op te leiden en biedt hiervoor 
binnen de projectperiode vergoedingen aan. 
Leerwerkbedrijven kunnen via A+O een vergoeding 
aanvragen voor maximaal vijf flexkrachten/bbl-kandidaten 
per twee jaar. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving
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Knelpunten:

• Vergrijzing en ontgroening van de branche.

Oplossingen:

• Opleiden flexkrachten.
• Begeleiding flexkrachten.
• Extra instroom.

Van 1 juli 2010 tot 1 oktober 2011.

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .27

Pieter Oudenaarden

Lid Bestuur CNV Publieke Zaak.

T: (06) 22 51 47 86 

M: p.oudenaarden@cnvpubliekezaak.nl

I: www.mijnvakbond.nl 

Michel Donners

T: (06 ) 42 80 18 47

M: michel@a-advies.nl

Wilco Brinkman

T: (06) 41 39 64 07

M: wilco@a-advies.nl 

Het Maaslandmodel

Het is tijd voor een nieuwe manier van denken als het om 
werk gaat. Vanaf nu moeten we uitgaan van werkrecht; 
iedereen die kan en wil werken, moet ook aan de slag 
kunnen. En dat werkrecht is een verantwoordelijkheid van 
de sociale partners, dus werkgevers en werknemers. Het 
motto: niemand langs de kant. 

Als een werknemer boventallig is in een bedrijf, dan zijn 
werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor het 
vinden van een nieuwe baan. Dit zorgt dat een werknemer 
dus niet in de WW komt en dit zorgt er ook voor dat een 
werkgever zich verantwoordelijk blijft voelen voor de 
werknemer die hij ontslaat. Die verantwoordelijkheid ligt 
dus niet in het financieren een WW- uitkering of het 
afsluiten van een sociaal plan, maar juist in het vinden van 
een nieuwe baan. 

Ook na ontslag zijn werkgever en werknemer dus nog met 
elkaar verbonden, de werkgever blijft het salaris 
doorbetalen totdat de werknemer een nieuwe baan heeft. 
De werkgever houdt deze verantwoordelijkheid maximaal 
een jaar. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving
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Knelpunten:

• Verbinden van het bedrijfsleven aan dit project.
• Bestendigheid na pilotfase.

Oplossingen:

• Dynamiek in de arbeidsmarkt.
• Leggen van verbindingen tussen partners.

Vanaf 1 februari 2011. 

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project

Project .28

Andreas van den Goorbergh

Kwartiermaker, consulent 

T: (076) 503 36 95

M: andreas@arbeidsmobiliteitscentrum.nl

I: www.arbeidsmobiliteitscentrum.nl

Stichting ArbeidsmobiliteitsCentrum West-Brabant 
(ACE)

Werkgevers hebben een financieel, strategisch en sociaal-
maatschappelijk belang bij een hogere arbeidsparticipatie. 
Een grotere arbeidsmobiliteit van werknemers is daarbij 
essentieel. Als we met elkaar meer mensen langer aan het 
werk willen houden, moeten we anders denken over de 
duurzame inzetbaarheid van werknemers.  

ACE is een onafhankelijk werkgeversnetwerk in de regio 
West-Brabant. Meer dan 1000 bedrijven en instellingen uit 
diverse sectoren werken samen op het gebied van 
arbeidsmobiliteit en HR-beleid.

Het doel is verhogen van het resultaat en de kwaliteit door 
uitwisseling van werknemers, kennis, ideeën en ervaring, 
van, voor en door werkgevers.

Knelpunten:

• Deelname overheden aan ons netwerk duurt lang; komt 
m.n. door lange beslissingstermijnen.

Oplossingen:

• Rendementsverhogingen.
• Kwaliteitsverhogingen.
• Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Vanaf 2007 t/m heden.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .29

Brigitte Willems

Afdelingshoofd P&O

T: (0172) 46 49 72

M: bwillems@alphenaanderijn.nl

CityHall

City Hall wordt georganiseerd door Gemeente Alphen aan 
den Rijn samen met het Instituut voor 
Managementopleidingen (IMO) van de Hogeschool 
Rotterdam. Cityhall is een virtuele managementgame 
waarin negen teams vanuit drie studierichtingen (Personeel 
& Arbeid/Management Economie & Recht/Vastgoed & 
Makelaardij) het gedurende tien weken tegen elkaar 
opnemen. Cityhall is onderdeel van een minor van de 
opleidingen; studenten krijgen studiepunten voor hun 
deelname aan Cityhall.

De teams vormen een fictief college van vier jaar. In vijf 
ronden moeten de teams coalitiebesprekingen voeren, 
beleid bepalen, beslissingen nemen, belastingen innen, 
budget beheren en projecten initiëren. Naast het virtuele 
spel geeft de gemeente ook realistische opdrachten in de 
vorm van casussen. De teams krijgen zo de kans om 
bruikbare ideeën aan te dragen voor onze organisatie. 

Op deze manier maken de studenten op een toegankelijke, 
interactieve manier kennis met de werkzaamheden binnen 
de gemeente. Achtergrondinformatie kunnen ze krijgen bij 
een panel van ervaren medewerkers binnen onze 
organisatie.

Oplossingen:

• Studenten maken kennis met de veelzijdigheid van het 
werken bij  een gemeente.

• Positieve aandacht voor gemeente als werkgever.
• Opwekken interesse voor stage e/o baan bij de gemeente.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten
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Cityhall is in 2010 voor het eerst georganiseerd. Na een 
succesvol vervolg in 2011 wordt in 2012 de derde editie 
georganiseerd.

Looptijd project
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Project .31

Gerard Nederpelt

Directeur WGV Zorg en Welzijn Oost-Nederland

M: g.nederpelt@wgvoost.nl

De kracht van de regio

De zorgsector in Oost-Nederland heeft inmiddels een aantal 
jaren ervaring met een regionale aanpak van vraagstukken 
rond in,- door- en uitstroom van medewerkers. 

De vereniging (WGV) telt 130 lidinstellingen, met in totaal 
88.000 medewerkers in Overijssel en Noord- en 
Oost-Gelderland. 

Personele knelpunten zijn altijd lokaal, maar kunnen in 
regionaal verband goed worden opgepakt. Dit levert meer 
resultaat, terwijl de investeringen zich dubbel en dwars 
terugverdienen. Samenwerken loont. 

Oplossingen:

• Structurele verbindingen.

Knelpunten:

• Communicatie, communicatie en communicatie.
• Kennis verdwijnt snel.
• Afwachtende rol overheid als werkgever.

Permanent.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .32

Drs. Herman Zwart

Algemeen directeur gemeente Dalfsen

Raadhuisstraat 1

7721 AX Dalfsen

T: (0592) 48 82 22

M: gemeente@dalfsen.nl

I: www.dalfsen.nl

Bestuurskracht Onderzoek Dalfsen (BKO)

Het BKO is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. 
Aanleiding was de ambtelijke fusie van 2 buurgemeenten. 
De gemeenteraad heeft gevraagd om een notitie 
toekomstige Bestuurlijke Constellatie. 

Daartoe zijn 3 stappen gezet: 1. Uitvoeren van BKO, door 
extern bureau (4-5 maand). Eindproduct: rapport met 
bevindingen (geen conclusies). 2. Dialoogfase: gesprekken 
met samenleving over uitkomst BKO. 3. Opstellen door het 
college van rapport Bestuurlijke Constellatie (optelsom van 
BKO, dialoog en eigen opvatting van college/directie).

Uitkomst: Dalfsen blijft zelfstandig, kiest voor 
samenwerking (met 2 buurgemeenten) met Zwolle/
Kampen/provincie  op gebied van bedrijfsvoering.

Oplossingen:

• Ontwikkelpunten komen in beeld.
• Strategische koers bekend voor komende 10-15 jaar.
• Sterke punten gemeente in kaart gebracht.

Vanaf januari 2011.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .33

Jelle van Leengoed

T: (0164) 27 78 29

M: j.w.m.vanleengoed@bergenopzoom.nl

werkeninwestbrabant

Werken in West-Brabant is een carrièresite: een 
samenwerkingsverband tussen 19 West-Brabantse 
gemeenten en 2 partnerorganisaties.
 
Op deze website kan men gezamenlijke vacatures bekijken 
en gegevens achterlaten in onze CV-bank. Daarnaast 
kunnen interne medewerkers meer informatie vinden over 
loopbaanproducten en -diensten.

Mede door dit initiatief worden vraag en aanbod bij elkaar 
gebracht, is strategische personeelsplanning mogelijk en 
wordt arbeidsmobiliteit, de flexibele schil en gezamenlijke 
opleidingstrajecten, loopbaanadviesfuncties en 
traineeships bevorderd.

Oplossingen:

• Commitment in tijden van bezuinigingen vraagt om een 
scherpe visie en draagvlak daarvoor. 

• Deelname van partners buiten de GR vraagt om een 
daarbij passende juridische structuur; coöperatie lijkt het 
meest geschikt. 

Projectperiode van 4 jaar loopt in 2012 af. Dialoog over 2013 
en start 23 januari 2012 aan de hand van businesscase. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .34

Ingeborg Lups

Coördinator Veluwe Portaal

Veluwe Portaal

Vanwege haar uitgebreide netwerk is het Veluwe Portaal hét 
uitgangspunt voor arbeidsmobiliteit, Poortwachterfunctie 
en arbeidsmarktprojecten, een ontmoetingsplatform waar 
kennis en ervaring kan worden gedeeld. 

Het Veluwe Portaal is daarin de schakel tussen privaat en 
publiek en ondersteunt daar waar de overheid zich steeds 
meer terugtrekt.

Veluwe Portaal heeft arbeidsmarktprojecten geïnitieerd 
gericht op de behoeften vanuit de branche zorg en techniek 
en sluit hierbij aan bij de regiovisie. Voorbeelden hiervan 
zijn: Techniek Academie, Care Career Center, BranchePool. 

Knelpunten:

• Financiering.

Oplossingen:

• De onafhankelijkheidspositie en op niet commerciële 
basis opereren. Het Veluwe Portaal vindt afstemming met 
publieke sector, ondernemers en onderwijs.

Veluwe Portaal is voor onbepaalde tijd opgericht.
Arbeidsmarktprojecten starten in 2012.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .35

Esther van Dongen

Personeelsadviseur gemeente Noordoostpolder

T: (0527) 63 33 34

M: e.vandongen@noordoostpolder.nl

Samenwerking in Flevoland (SwiF)
(Deelnemers: Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Gemeente 
Almere, Gemeente Dronten, Gemeente Lelystad, Gemeente Noordoostpolder, 
Gemeente Urk en Gemeente Zeewolde). 

In een omgeving die voortdurend aan het veranderen is, is 
het noodzakelijk dat de overheidsorganisaties binnen 
Flevoland meebewegen en inspelen op de veranderende 
behoeftes en verwachtingen. 

Het is mede daarom van belang dat medewerkers duurzaam 
inzetbaar worden gehouden en maximaal gefaciliteerd 
worden om zich te kunnen ontwikkelen, zowel in een 
kleine als een grote organisatie. 

Dit project beoogt dat onze medewerkers zich makkelijker 
kunnen bewegen binnen en tussen de overheids-
organisaties Flevoland en wil het imago als aantrekkelijke 
werkgever versterken. De samenwerking dient voordelen 
te bieden op het gebied van kostenbeheersing, 
kwaliteitsverbetering, positionering en efficiency.

Knelpunten:

• Trage besluitvorming.
• Onoverzichtelijke samenwerking.
• Weerstand ondernemingsraden.

Oplossingen:

• Gezamenlijke profilering.
• Behoud gekwalificeerd personeel.
• Aantrekkelijke positie als werkgever.
• Kostenbeheersing (gedeelde opleidingen, werving, 

marktplaats).
• Efficiency door gedeelde kennis.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten
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Vanaf augustus 2009.Looptijd project
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Project .36

Fenna Leibbrand

Regionaal P&O-adviseur/coórdinator

Postbus 251, 1400 AG Bussum

T: (035) 692 64 44 of (06) 52 57 81 62

M: f.leibbrand@gg-v.nl

I: www.gewestgooienvechtstreek.nl

1. Mobiliteitsbevordering in Gooi, Vecht en Eem
2. Gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel

1. In 2011 gestart met de voorbereiding voor een (arbeids)
mobiliteitsplatform in de regio. 

2. In 2008 een aanbesteding gedaan met 14 gemeenten 2 
wgr-organisaties voor de inhuur van tijdelijk personeel.

Mobiliteitsbevordering

Knelpunten:

• Vertragende besluitvorming.
• Veranderende personele gevolgen.

Oplossingen:

• Beperking ontslaguitkeringen.
• Gezamenlijke inhuur.

Knelpunten:

• Deelname van managers.

Oplossingen:

• Mantelovereenkomsten met 8 partijen.

1. In de loop van 2012 moet het project zijn afgerond en 
dient het platform in gebruik te zijn.
2. 4 jaar.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .37

Cees van der Zwan

Stichting ICTU

T: (06) 51 54 08 00

M: cees.zwan@ictu.nl

I: www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl.

Vensters voor Bedrijfsvoering

In gebruik nemen van een diagnose-instrument voor 
managers van publieke organisaties. Managers kunnen met 
dit instrument, Vensters voor Bedrijfsvoering, het 
functioneren en presteren van de bedrijfsvoering in kaart 
brengen en desgewenst vergelijken met andere organisaties.

Gebruikers van het instrument wordt tevens een podium 
geboden voor het delen van kennis, ervaringen en 
vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering.

Binnen het project werken de Vereniging voor 
Gemeentesecretarissen, KING en de ICTU nauw samen. 
Zie voor verdere informatie: 

Oplossingen:

• Evidence based zichtbaar maken van dilemma’s binnen 
de bedrijfsvoering.

• Aanreiken van handvatten voor verbeteringen binnen de 
bedrijfsvoering.

Ca. 3 jaar. 
Periode 2012-2014.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .38

Jan Fraanje

Gemeentesecretaris Boxtel

Voorzitter stuurgroep ‘traineeproject’ De Toekomst van Brabant

Interbestuurlijk traineeproject De Toekomst van 
Brabant

De provincie Noord-Brabant, de Waterschappen 
De Dommel, en Aa en Maas, het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE) en veertien gemeenten werken 
samen in het traineeproject ‘De Toekomst van Brabant’. 
Het is het derde project en er doen 42 trainees aan mee. 

Zij doen ervaring op bij drie plekken bij verschillende 
bestuurslagen en doorlopen een opleidingsprogramma. 
Daarnaast werken zij aan concrete projecten die betrekking 
hebben op de toekomst van Brabant. De trainees zorgen 
voor nieuwe impulsen in bestaande organisaties en werken 
vanuit de gedachte van ‘één overheid’. 

Na afloop van de opleiding zijn de trainees breed inzetbaar. 
De samenwerking tussen de overheden verloopt prima en 
wordt in de komende jaren verder verbreed en verdiept. 
Vanuit het traineeproject zijn contacten gelegd met het 
Rijkstraineeprogramma en allerlei andere traineeprojecten, 
zodat een netwerk ontstaat. Een bezoek aan Brussel en 
Straatsburg maakt deel uit van het traineeproject. 

Oplossingen:

• Overheid als aantrekkelijke werkgever.
• Contacten met jonge generatie.
• Trainees worden ambassadeurs.
• Kansen om ervaringen op te doen op meerdere plaatsen.

Het huidige traineeproject loopt tot 1 september 2012; 
de huidige trainees zijn vanaf 1 september 2012 inzetbaar.
Intussen wordt een vierde traineeproject  voorbereid en dat 
naar verwachting op 1 september 2012 van start zal gaan.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .39

Mechelien van Son

Sr. Adviseur Mobiliteit

T: (06) 50 76 85 46

M: mechelien.son@minbzk.nl

Verbetering samenwerking in- en externe 
arbeidsmarkt

Op dit moment is er onderscheid in de werking van de 
arbeidsmarkt van de verschillende overheden en van de 
verschillende overheden met de externe arbeidsmark. Er 
worden verschillende interventies ontwikkeld om de 
samenwerking (en daardoor de uitwisseling) te verbeteren 
zodat de schotten tussen de verschillende arbeidsmarkten 
verdwijnen en er een betere doorstroming kan 
plaatsvinden.

Een van die interventies is het convenant van BZK met het 
UWV. Daarin zijn partijen overeengekomen dat het Rijk 
gebruik mag maken van de producten en diensten van het 
UWV teneinde de mogelijkheden voor rijksambtenaren op 
succesvolle VWNW trajecten op de externe arbeidsmarkt te 
benutten.

Een andere interventie is het programma Samenwerken aan 
Mobiliteit (samenwerking tussen UWV, Kadaster en de 
(voorm.) MobiliteitsOrganisatie Rijk). Daarbij zijn projecten 
opgezet als de Flexpool Publieke sector en mobiliteit 
bevorderende maatregelen als Gluren bij de Buren, 
Dag/week van de Mobiliteit.

Oplossingen:

• Oplossen van personele vraagstukken met een aanpak die 
past bij de regio.

• Inrichting regionale platforms.

Maximaal 2 jaar.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Afke Post

Projectleider/loopbaanadviseur Wisselwerk

T: (06) 20 26 83 11

M: info@wisselwerk.org

Rieneke Zijlstra

Voorzitter/teamleider PO&O Noord-NL

T: (06) 22 38 58 99

M: rieneke.zijlstra@kvk.nl

Wisselwerk

Wisselwerk is een samenwerking van 10 organisaties in de 
regio: 5 Gemeenten Steenwijkerland, Meppel, De Wolden, 
Midden-Drenthe, Westerveld, De Rabobank Steenwijk-
Meppel; Astron; ISGD, Waterschap Reest & Wieden en KvK 
Noord- Nederland.

Wisselwerk heeft als doel de aangesloten organisaties te 
ondersteunen bij het mobiliseren van arbeidsbeweging 
binnen deze organisaties. Door het benutten van elkaars 
kennis en kunde worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
van medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd.

Oplossingen:

• Kansen en mogelijkheden zodat aangesloten organisaties 
zich blijvend kunnen ontwikkelen.

• Benutten en behouden van de aanwezige kennis en 
kunde.

• Mobiliteitscentrum met aangesloten organisaties.

Opgericht vanaf 1 april 2004. 

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .41

Hans van Donschot

HR-adviseur / verandercoach

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

T: (0411) 61 86 18

M: hvandonschot@dommel.nl

I: www.dommel.nl

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Ingegeven vanuit een hernieuwde visie, een regionale 
strategische samenwerking én de  naderende 
arbeidsproblematiek werd het onderwerp cruciaal.

Oplossingen:

• Inzicht in aanwezige en gewenste human resources.
• Inzicht omvang arbeidsproblematiek en uitdagingen.

Vanaf 2011.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project
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Project .42

Mr. Ad H.L.S. Smets, 

projectdirectie

Dhr. J. Verweij, 

projectdirectie

Loopbaan4daagse

De Loopbaan4daagse is een initiatief vanuit het SAM 
netwerk dat kan worden omschreven als een laagdrempelig 
HR instrument, bedoeld om medewerkers in beweging te 
krijgen. 

Door een dag mee te lopen in een andere functie bij een 
andere werkgever wordt de medewerker getriggerd om ‘stil 
te staan’ bij zijn eigen loopbaan (gluren bij de buren/ kijken 
in de keuken van een ander). 

Voor een werkgever en haar managers is het bij uitstek een 
mogelijkheid om op een makkelijke wijze met de 
medewerker in gesprek te treden over diens 
loopbaanontwikkeling aan de hand van eigen ervaringen 
uit de Loopbaan4daagse.

Knelpunt:

• Te weinig beweging in medewerkersbestand.

Oplossing: 

• Snel en creatief beweging in personeelsbezetting 
genereren.

Start in maart en de Loopbaan4daagse vindt plaats in 
november. In 2011 heeft de 1ste regionale Loopbaan4daagse 
plaatsgevonden. 26 werkgevers deden mee en meer dan 500 
medewerkers hebben meegedaan aan bijna 1200 
activiteiten. In 2012 is het voornemen om de 2de editie van 
de Loopbaan4daagse te organiseren. De verwachting is dat 
50 werkgevers geïnteresseerd zijn.

Contactgegevens 

contactpersoon

Naam project

Korte omschrijving

Oplossingen project

en/of knelpunten

Looptijd project





Dit is een uitgave van:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties
Directie Arbeidszaken Publieke Sector
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
 
 
Januari 2012




