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Moderne 
Arbeidsrelatie

HR-festival 13 oktober 2016

drs. Eveline van der Vegt

drs. Ruud van Rheenen



1. Wat verstaan jullie onder een moderne 
arbeidsrelatie?

2. Met welke vragen/thema’s zijn jullie 
naar deze workshop toe gekomen?

Twee vragen:



Terugtredende
overheid

Dynamische
opgaven

Inhuur
beperken

Autonomie van 
professionals

Mismatch

Op slot

Individualisering



Invulling geven aan moderne arbeidsrelaties:

• We zijn aan de slag met maatschappelijke opgaven; 
coalitieakkoord 2015 “Ruimte voor Gelderland” is leidend.

• Als vakprofessional van de provincie Gelderland hebben wij 
daarbij maximale invloed op onze eigen loopbaan.

• Dat betekent dat wij onze talenten daar naar toe laten stromen
waar dat ons en de opgave het beste uitkomt.

• Daarbij handelen we vanuit de volgende drie-eenheid: 
Kwaliteit, Flexibiliteit, Continuïteit.

Wat willen we bereiken? “Nooit meer 
stollen”

“Werkgeluk”





Strategisch plannen?

Nieuwe manier van denken en werken

Of: Ingrijpend reorganiseren? 



Out of the box 
denken 

Hoe kan het wel?

Doen!

Leren



Vrijheid 

Verantwoordelijkheid

Vertrouwen

Verbinding



Moderne 
arbeidsrelatie 

(WIAD)

HNW

M&M

SPP



HOE?



Congruentie en consistentie

#2: Talent- & 
ambitiegericht

werken

#1: 
Resultaatgericht

& transparant
werkaanbod

#4: Sturen op 
output/outcome 

&
zelfreflectie

#5: Flexibel
vedienniveau

#3: 
Zelforganisatie

en- sturing

#6: 
Focus op 

duurzame 
inzetbaarheid

Hoe zet ik mijn talent in 
voor de organisatie?

Wat betekent 
mijn functie nog?

Wat gebeurt er als ik 
niet aan werk kom?

Hoe word 
ik betaald?

Hoe kom 
ik aan 
werk?



Het werk & resultaat staan centraal

(op een Marktplaats)!
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• 20% van al het 
werk in het 1ste

jaar.

• Verdubbeling 
in het 2de jaar.
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• 1/3 van alle 
medewerkers 
in 1ste jaar. 

• Bijna 50% na 
tweede jaar.



Rollen

HR-COACHPROFESSIONAL

OPDRACHTGEVER

ONTWIKKELING

-Waar ben ik goed 
in? 

-Hoe kan ik nog 
beter worden?

-Waar is mijn talent 
nodig?

CAPACITEIT

-Wat is de opgave en 
ambitie?

-Welke doelen moet 
ik halen?

-Hoe kan ik de 
professional 

ondersteunen?
-Ik ken een 

professional die deze 
opdracht ambieert.

RESULTAAT



• Team- en zelfbeoordeling

• Kies je eigen HR-coach/manager (Spreek je voorkeur uit)

• ‘The sky is the limit’

• Wie is het geworden?

• Opheffen van jaargesprekscyclus

• Het goede gesprek; over inzetbaarheid, salaris, 
werkplezier, etc...

• Etc...

Initiatieven



• Paradigma verschuift van: je wordt verzorgd, naar eigen 
verantwoordelijkheid

• Grote omslag voor het management (scherper in hun rol) 

– Rol HR-verantwoordelijke

– Rol opdrachtgever

• Angst / onzekerheid bij een deel van de medewerkers 

• Rechtspositie

• Informatievoorziening / stuurinformatie aansluiten op 
deze werkwijze

• Etc…

Waar loop je tegenaan?



• Opgave/doel centraal en weg van formatiedenken: 
opdrachtgevers denken kritischer na over capaciteitsinzet 
(relatie tussen werkaanbod en het realiseren van 
organisatiedoelen) en ingezette uren per opdracht.

• Sterke toename van de juiste mens, op het juiste moment, op 
het juiste werk. Toename werkplezier.

• Meer focus van leren & ontwikkelen op duurzame 
inzetbaarheid (koppeling met SPP & werk-
/capaciteitsplanning).

• Hetzelfde werk wordt gedaan met minder inhuur (optimale 
interne matching en resultaatgerichter werken).

• Sterke toename transparantie in matching (werkverdelen).

• OR als sparringpartner en ‘ambassadeur’ van het traject. 

• HRM-adviseurs als Business Partner in (on)gewenste rol.

• Etc…

Wat levert het op?



Nog vragen?

drs. Eveline van der Vegt
https://nl.linkedin.com/in/evelinevandervegt
www.gelderland.nl

drs. Ruud van Rheenen
https://nl.linkedin.com/in/ruudvanrheenen
www.wendbaarwerken.org

https://nl.linkedin.com/in/evelinevandervegt
http://www.gelderland.nl/
https://nl.linkedin.com/in/ruudvanrheenen
http://www.wendbaarwerken.org/

