
A&O-fonds Provincies

Welkom bij de Workshop 

Dashboard Personeelsmonitor

1 november 2018

Marga Waldekker



Het A&O-fonds
Provincies

 Kennismakelaar en platform voor samenwerking voor de 

provincies

 Voor en door de sector

 HRM – arbeidsmarkt – medezeggenschap -

arbeidsomstandigheden

 Samenwerkingsverband werkgevers- en 

werknemerspartijen

Het doel van het A&O-fonds Provincies 
is om eraan bij te dragen dat de 
provincies aantrekkelijke, dynamische 
en creatieve organisaties zijn, met een 
gezond arbeidsklimaat met weerbare 
en wendbare medewerkers die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun 
werk en hun loopbaan.



Activiteitenplan 2018

HRM
 A&O Provincie Academie

 Meesterinjewerk.nl

 A&O fondsen festival

 Duurzame inzetbaarheid

Arbeidsomstandigheden
 Arbo Campus

 Arbocatalogus

 Digi RI&E

 Netwerkbijeenkomsten arboco’s

Arbeidsmarkt
 Personeelsmonitor 2017

 Workshop Dashboard Personeelsmonitor

Medezeggenschap
 Actieve deelname OR-leden in gezamenlijk 

project Functiemetamorfose 

 Uitvoering MZLab Pressure Cooker 
Provincies

 A&O fondsen festival

Innovatielijn
 MZLab Pressure Cooker 

 Netwerk van e-learning ambassadeurs

 Stimuleringsregeling

Cao-opdrachten
 Toolkit Het Goede Gesprek

 Financiële Loopbaanplanner

 Regionale cao-bijeenkomsten

Communicatie
 Bestendigen en verstevigen communicatie

provinciemedewerkers

 (Online) communicatiecampagne

 Website / social media / nieuwsbrief

Gezamenlijk thema decentrale
overheden
 Functiemetamorfose



Uitgelicht: 

A&O Provincie Academie

 Alle cursussen en trainingen 

aangeboden door A&O op één 
site:
 A&O ProvinciE-bieb

 A&O ProvinciE-learning

 Vitaliteit en Gezondheid

 Aanbod VNG: o.a. omgevingswet, 

lokaal bestuur, juridisch

 Cedeo-gecertificeerd



Uitgelicht: 

Arbo Campus

 De Arbo Campus:
 een geheel vernieuwde 

arbocatalogus

 aanvullende informatie over gezonde 

leefstijl en arbeidsgerelateerde zorg. 

 Koppeling met moderne 

leeroplossingen zoals e-learning, 

instructievideo’s en essentials. 

 In afwachting van goedkeuring   
Inspectie SZW



Uitgelicht: 

Meesterinjewerk.nl

Meesterinjewerk.nl is dé landelijke site voor 

medewerkers bij provincies en gemeenten die 

zelfstandig willen werken aan hun loopbaan, 

ontwikkeling en vakmanschap. 



Uitgelicht: 

Talentkompas

 Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Welke talenten heb ik?

 Digitaal Talentkompas helpt provinciemedewerkers

antwoord te vinden op deze vragen

 Gratis online instrument

 Te openen via Meesterinjewerk.nl



Uitgelicht: 

Communicatie

 Communicatie rechtstreeks naar

medewerkers middels toolkit

 Begin 2019(online) 

communicatiecampagne

 Website / nieuwsbrief / social media
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Henri Faun



Vandaag

 De personeelsmonitor

 Wat gebeurt er om ons heen?

 Het dashboard

 Aantal oefeningen

 Tot slot



Henri Faun

h.faun@panteia.nl

079-322 2782

Melanie de Ruiter

m.de.ruiter@panteia.nl

079-322 2173

Even voorstellen



De Personeelsmonitor

 Lange geschiedenis: 

1991 eerste editie, nu de 26e editie 

 Tot 2012 uitgevoerd door IPO

 Sinds 2015 volledig digitaal 

via dashboard

 Klankbordgroep met afvaardiging 

van de provincies (paritair)



De personeelsmonitor

 Voor de personeelsmonitor worden kwantitatieve 
gegevens verzameld over het personeelsbestand bij 
de provincies

 Drie databronnen:                          
 1. salarisbestanden

 2. een enquête 

 3. secundaire bronnen (IPO, ICTU)

 Tal van onderwerpen
 Werkgelegenheid

 Samenstelling

 In- en uitstroom

 Beloning en loonkosten

 Ziekteverzuim

 IKB

 Externe inhuur



De Personeelsmonitor

 Wat kun je met de Personeelsmonitor?

 Overkoepelend: hoe ziet het provinciaal landschap eruit?

 Per provincie: waar verschillen, waar overlap?

 Breed en betrouwbaar beeld

 Maar belangrijker zijn de conclusies?
 Wat is zoals verwacht? Wat is onverwacht?

 Wat is zoals gewenst? Wat is ongewenst?

 Is actie nodig?



Wat gebeurt er om ons
heen?

Provincies Gemeenten

Werkgelegenheidsontwikkeling 
2016-2017 (in fte)

0,6% 2,2%

Gemiddelde leeftijd 49,4 jaar 48,3 jaar

Instroom 7,6% 10,1%

Uitstroom 6,1% 7,4%

Verzuim 4,5% 5,4%



Wat gebeurt er om ons
heen?
 Gemeenten 2017*:

 De toename van de bezetting houdt aan 
“De trend die sinds 2015 zichtbaar is heeft zich voortgezet, ook in 2017 is de 
gemeentelijke bezetting toegenomen; vooral wanneer het gaat om de 
instroom is er sprake van een stijging, in mindere mate geldt dit ook voor 
de uitstroom. De doorstroom is in 2017 gedaald. “

 Het percentage vrouwelijke leidinggevenden groeit 
naar 40 procent 

“Het aandeel vrouwelijke leidinggevende is al jaren stijgende. In 2013 was 
nog 31 procent van de leidinggevenden bij gemeenten vrouw, in 2017 is 
het gestegen naar 40 procent.”

 Het ziekteverzuimpercentage daalt licht
“Het ziekteverzuim bij gemeenten blijft hoger dan het landelijke cijfer (1,4 
procentpunt). Het verschil tussen gemeenten en het landelijke cijfer is 
daarmee wel kleiner geworden dan in 2016” 

*Personeelsmonitor Gemeenten 2017, Etil/Panteia



Wat gebeurt er om ons
heen?
 Landelijk

 De economische vooruitzichten zijn goed

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd), 2010-2018, kwartaalcijfers



Wat gebeurt er om ons
heen?

 Landelijk

 Het UWV ziet de  

Nederlandse 

economie na een 

groeispurt in 2017, 

stevig doorgroeien in 

2018 en 2019.

 Veel vacatures en 

daling werkloosheid: 

de arbeidsmarkt 

wordt steeds krapper.

Banen van werknemers



Wat gebeurt er om ons
heen?
 UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019

Ontwikkeling banen van werknemers 2018-2019 per regio in afwijking van het landelijk 
gemiddelde (in % per jaar)



Wat gebeurt er om ons
heen?
 HR-trends

 Het ‘nieuwe

beoordelen’

 Werkgevers zijn weer 

verwikkeld in de ‘war for

talent’, willen groeien of 

vragen zich af of zij nog 

wel de juiste mensen op 

de juiste plek hebben.

 Behoefte aan flexibiliteit 

(in welke vorm dan ook)!

 Employer branding

 High Performance 

Organisatie (HPO)

 Overheid stimuleert 

arbeidsmarkt verder 
(langdurig werkzoekenden, 

arbeidsgehandicapten, 50-

plussers)



Het dashboard

 Wat kun je ermee: OR, HR/P&O, directie

 Een OR overlegt (met directie) over tal van onderwerpen

 Wat biedt het dashboard?
 Ziekteverzuim (arbeidsomstandigheden)

 Diversiteit (gelijke behandeling)

 Garantiebanen (participatie) 



Het dashboard

 De afdeling HR/P&O

 Diverse taken, hangt van organisatie af

 Wat biedt het dashboard?
 In- en uitstroom (m.n. leeftijd)

 Samenstelling personeelsbestand

 Ziekteverzuim, verhouding kort- en lang

 Beloning en loonkosten (o.a. functieschalen en salarisklassen)

 Personeelsbeleid (SPP)

 IKB              

 Externe inhuur              



Het dashboard

 De directie

 Wat biedt het dashboard?
 Samenvatting

 Ziekteverzuim

 Beloning en loonkosten



Het dashboard

 Hoe moet je te werk gaan?

 Op zoek naar interessante zaken:

 Wijk je af van het provinciaal gemiddelde?

 Wijk je af van een andere provincie?

 Is iets anders dan je had verwacht?

 Let op: aantallen & percentages, personen & fte

 En dan verklaren



Het dashboard



Het dashboard

 De mogelijkheden van het dashboard: wat zie je allemaal?

 http://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl/

 Ga ook verantwoord om met de gegevens

 intern gebruik data

 denk na over extern gebruik

 gegevens eigen provincie en totaal versus andere 

provincies

http://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl/


Het dashboard

 Home

 Personeelsbeleid

 Werkgelegenheid
 personen

 fte’s

 deeltijdfactor

 ontwikkeling

 Samenstelling
 geslacht

 leeftijd

 dienstverband

 diversiteit

 garantiebanen (verplaatst)

 externe inhuur (nieuw)

 In-en uitstroom
 instroom

 uitstroom

 Beloning en loonkosten
 loonsom

 functieschalen

 salarisklassen

 maximum v/d schaal

 IKB (nieuw)

 Ziekteverzuim
 verzuim (%) < 1jr

 verzuim (%) totaal

 Verzuimduur

 Opleiding & ontwikkeling

 Sociale zekerheid
 WW-uitkeringen



Het dashboard

 Publiek gedeelte 

 Voor iedereen 
toegankelijk

 Highlights (infographic)

 Toelichting provincies 
(kaartje)

 Inlog-gedeelte
 Cijfers op provincie-

niveau

 Excel-bestand met alle 

cijfers

 Personeelsbeleid-tool



kies eerst een meetjaar



Door op de infographic te klikken 
worden meer details gegeven



Door op een provincie te klikken 
wordt een toelichting zichtbaar



Door met de muis boven een 
figuur te hangen worden meer 
details gegeven



Wanneer er rechts van een figuur 
opties staan zijn deze (variabelen) 
aan en uit te zetten in het figuur



Klik op het icoontje rechtsboven 
een afbeelding om deze te 
downloaden (kan in verschillende 
formats)







Vul hier de gewenste instroom en uitstroom 
percentages in en een eindjaar prognose

Met de knop berekenen worden de prognoses verwerkt, en 
dat zie je in de tabel. Met de andere knoppen kun je de 
veranderingen grafisch zien in het figuur



Oefening 1

 Oefenen met de mogelijkheden

 1. Wat was het ziekteverzuimpercentage (totaal) van de 

provincie Zuid-Holland in 2016?

 2. Hoe groot was in 2014 de groep werknemers jonger dan 25 

jaar in de provincie Flevoland? (zowel in procenten als in 

aantal fte) 

 3. Waarom was de instroom in Gelderland in 2015 sterk 

toegenomen ten opzichte van 2014? Wat was hun verklaring?

 4. Hoe groot was de uitstroom in Noord-Holland in 2017? 

(zowel in procenten als in aantal personen)



Oefening 2

 Actiepunten uit cijfers

 1) Wat speelt er op het moment?

 2) Ga op zoek naar iets wat opvalt voor jouw provincie 

(=benchmarken)

 3) Bespreken eerste zaken in een subgroep

 4) Plenair bespreken van bevindingen



Oefening 3

 De personeelsbeleidmodule

Stel: De uitstroom is de komende vijf jaar 5 procent. Hoeveel 

procent moet de instroom zijn om over vijf jaar ongeveer 12.000 

werknemers te hebben?

 1) Wat vind je opvallend aan de leeftijdsverschuiving?

 2) Plenair bespreken van de bevindingen



Tot slot

 Vragen & feedback



www.aenoprovincies.nl


