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Presentatie site Meesterinjewerk.nl 

De middag werd geopend door Peter Smits, directeur van het A&O-fonds Provincies, die 

uiteenzette hoe de site – in samenwerking met het A+O fonds Gemeenten – tot stand is 

gekomen en wat de achtergrond en afwegingen waren. Hij vertelde dat werk(en) bij provincies 

en gemeenten verandert: rollen en taken veranderen, het werk verandert, de arbeidsmarkt zit 

op slot en medewerkers gaan langer doorwerken. Dit vraagt om ontwikkeling en flexibiliteit, 

waarbij de medewerker een steeds grotere verantwoordelijk-

heid krijgt voor zijn inzetbaarheid. Deze wetenschap heeft 

geleid tot het bouwen van de site Meesterinjewerk.nl. Een 

website die inspireert en informeert en medewerkers 

‘twentyfour-seven’ instrumenten biedt om na te denken over 

én te werken aan hun loopbaan en vakmanschap. De site is 

sinds 1 oktober 2015 live, en heeft inmiddels ruim 8.000 

bezoekers gehad. 

Op dinsdagmiddag 2 februari 2016 kwamen de HR-

professionals van nagenoeg alle provincies bijeen in 

Utrecht,  om de voor HRM speciaal op maat gemaakte 

roadshow Meesterinjewerk.nl te aanschouwen. Deze 

HR-roadshow was bedoeld om samen met de HR-

collega’s de achtergronden, opzet en uitvoering van de 

site Meesterinjewerk.nl te bespreken.  En tevens om 

kennis te maken met de roadshow voor medewerkers, 

bestaande uit een theatervoorstelling en tentoon- 

stelling, zoals deze de komende maanden langs de 

provincies trekt. De roadshow is bedoeld om de 

provinciemedewerkers te inspireren en te motiveren om 

met hun loopbaan en ontwikkeling aan de slag te gaan 

en om de site Meesterinjewerk.nl te leren kennen. 

                 



 

 

 

 

 

Hierna was het woord aan Nico Sekeris, werkzaam bij Matchcare, de aanbieder van de site. Hij 

loodste de deelnemers door Meesterinjewerk.nl. Wat voor informatie kun je er allemaal vinden? 

En vooral, wat kun je er allemaal doen? Zo stond hij stil bij verschillende tests die gemaakt 

kunnen worden op basis van ‘wie ben ik-wat wil ik-wat kan ik’, de vacaturemodule met meer 

dan 100.000 openbare vacatures, het e-portfolio dat samengesteld kan worden en dat al naar 

gelang de behoefte gedeeld kan worden met externen, en speciaal voor provinciemedewerkers 

de slotmodule met alle e-learningoplossingen. Ook werd stilgestaan bij het overzicht van 

regionale mobiliteitsnetwerken door heel Nederland.  

Hedwig Oppenheim, projectmedewerker bij het A&O-

fonds, nam de deelnemers mee door de toolkit die 

verspreid wordt onder de provincies die meedoen met de 

roadshow. De toolkit omvat communicatiemiddelen om de 

site onder de aandacht te brengen bij de 

provinciemedewerkers en een draaiboekje, waarin staat 

wanneer welke acties gestart kunnen worden. “Hiermee 

willen we het de provincies zo gemakkelijk mogelijk 

maken.” Tot slot werd stilgestaan bij ‘de verrassing’. De 

eerste provincie die de toolkit gekregen heeft, heeft deze 

inmiddels onder luid gejuich ontvangen.  

Interactief toneel 

“Hallo, ik ben Kim, en dit is Evert.” Zo opende de interactieve theatervoorstelling. In een korte 

openingsscène legden Kim en Evert uit wie zij waren en werd hun situatie geschetst: Kim, 

provinciemedewerkster van 35 jaar, vertelde aan Evert dat ze een stap wil maken, en uitte 

daarbij ook haar twijfel. De oudere medewerker Evert ziet haar liever niet vertrekken en greep 

de twijfel aan om haar te confronteren met heel veel beren op de weg. Vervolgens stopte het 

spel en kregen de deelnemers de opdracht om in vier groepjes de scènes af te schrijven. 

Hiervoor kregen ze 20 minuten, waarna ze een bezoek konden brengen aan de tentoonstelling 

over de site en een kopje koffie konden nemen. Na deze pauze, waarin de acteurs zich 

voorbereidden op het vervolgspel, werden de scènes 

uitgespeeld. De situaties varieerden van Evert die na een 

hartaanval een zeepfabriek in Burkina Fasso opstartte, tot 

Kim die leidinggevende van Evert werd en hem moest 

ontslaan. Dit leidde tot hilarische taferelen en heerlijke 

lachsalvo’s. Uit de reacties na afloop bleek dat deze 

ludieke manier van met je loopbaan bezig zijn, leidt tot 

bewustwording. “Het zet op een leuke manier aan tot 

nadenken, en dat werkt heel anders dan wanneer je van 

je leidinggevende hoort dat je actief moet worden,” was 

een van de reacties. En dat was nou precies de bedoeling! 

De rol en inzet van HR 

Aan het einde van het programma, nadat alle deelnemers een goed beeld hadden gekregen van 

de site en de roadshow, leidde Richard van der Mast, bestuurslid van het A&O-fonds, de 



 

 

 

 

 

zaaldiscussie over de rol en inzet van HR bij Meesterinjewerk.nl. Hij deed dit aan de hand van 

een aantal stellingen wat de discussie op gang hielp: 

 

 

De aanwezigen waren van mening dat zij als provincie willen faciliteren in de faciliteiten en dat 

ze hiermee mensen zelf in de regie zetten. P&O heeft hierin geen poortwachtersfunctie, maar 

een faciliterende en stimulerende rol. Tevens werd aangegeven dat de site in kracht wint als het 

aansluit bij interne HR-ontwikkelingen. Dat HR daar een rol in kan hebben is dus zeker. Het 

beleid is om loopbaanontwikkeling te stimuleren, en daar past de site mooi in. Het zou jammer 

zijn als het een losstaande actie is. Het moet geen losse flodder zijn. 

Hoe HR zijn rol en positie verder kan invullen, zou een onderwerp kunnen zijn van de 

werkgroep die de ontwikkeling van de site begeleidt. 

 

Meerdere deelnemers gaven aan dat de site ook een manier, een middel, is om het 

management (zelf ook medewerker) mee te krijgen. Daarom is het ook van belang dat zij bij de 

sessie aanwezig zijn. Richard van der Mast vulde aan dat de Meesterinjewerk-site ook in het 

kader van Duurzame Inzetbaarheid goed past en dat ook de bonden bevlogen hierover zijn. 

Peter Smits gaf aan dat het meedenken vanuit HR zal bijdragen aan het nog succesvoller maken  

en roept op om mee te denken in de werkgroep. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!  

 

 

Deze stelling werd zonder uitzondering ondersteund. 

 

 

In zijn algemeenheid werd de site, evenals in het werkgroepje dat zich buigt over de 

TalentSpiegel, met enthousiasme ontvangen. In de basis zijn er veel bruikbare zaken op te 

vinden en is het ook goed herkenbaar naar de sector toe. Laagdrempelig, kosteloos en 

kwalitatief goed. Niettemin zijn er wensen voor de toekomst: bijvoorbeeld het werkgevers-

portaal. Hierin worden projecten geclusterd die uitwisselbaar zijn. Men gaf aan dat in het 

begeleiden van werk-naar-werk een netwerk erg belangrijk is, en dat dit systeem daarin 

ondersteunt  via de regionale kaart, maar dat deze verder verfijnd kan worden.   

De provincie Fryslân gaf specifiek aan met het 10 (training)-20 (coaching)-70 (learning on the 

job) systeem te werken en dat juist het ‘learning on the job’ hierin ontbreekt, terwijl dit zo 

belangrijk is en er zoveel kennis in organisaties aanwezig is. Zijn hiervoor tools aan te bieden 

via dit systeem, was de vraag. Nico Sekeris reageerde hierop dat er bijvoorbeeld een 

community ontwikkeld kan worden om mensen met elkaar in contact te brengen. Peter Smits 

gaf aan dat een mogelijke insteek ook via de e-learningmodule zou kunnen worden ingestoken. 

Zeker interessant om over verder te praten.  

Stelling 1: P&O als poortwachter voor de site Meesterinjewerk.nl past bij het nemen van 

zelfregie op de eigen loopbaan door medewerkers. 

 

Stelling 2: Zonder netwerk van loopbaanadviseurs komt Meesterinjewerk.nl niet uit de verf. 

 

Stelling 3: Een site als Meesterinjewerk.nl moet ingepast worden in HR-beleid om 

medewerkers te sturen en te motiveren. 

 

Stelling 4: Nu je goed zicht hebt gekregen op de mogelijkheden die Meesterinjewerk.nl nu 

biedt, wat ontbreekt dan nog op deze site, wat door jou als ernstig gemis wordt ervaren? 



 

 

 

 

 

Men zou graag zien dat de mogelijkheid van een 360-graden feedback wordt toegevoegd. Dat 

geeft naast het testresultaat een breder en hopelijk herkenbaar beeld. De medewerker is zelf en 

alleen op eigen initiatief, bevoegd en in staat om via de site anderen toegang te geven tot zijn 

resultaten.  

Richard van der Mast vatte de discussie en de bevindingen samen met de woorden:  

 Er staat een goede site met algemeen, toegankelijk en relevant materiaal.  

 Het is goed dat er meer te halen valt dan alleen informatie. Het doe-karakter spreekt 

aan. 

 De aanwezige HR-mensen zien de meerwaarde van de site en zien ook waardevolle 

uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. 

 Men ziet nadrukkelijk een koppeling voor zich met het lokale HR-beleid. 

 Men vindt de roadshow een geslaagd implementatiemiddel. 

Tot slot riep hij op om ideeën of zaken die later 

naar boven komen en die men in wil brengen 

voor de verdere ontwikkeling van de site, te laten 

weten aan Peter Smits. 

De provincie Zeeland doet de aftrap met de 

eerste roadshow begin maart, en daarna volgen 

de andere provincies. En voor hen die nog 

willen… de roadshow is nog te boeken tot eind 

juni. Wees er snel bij! 

Weer huiswaarts 

Na een dank door Peter Smits aan allen voor de 

bijdrage aan een positieve middag met een 

levendige discussie en voor sommigen een 

carrière als scenarioschrijver c.q. huisdier in het 

verschiet, bleef een aantal mensen nog even 

napraten en vertrok de overige groep, met een 

versnapering voor onderweg, weer richting huis, 

terugkijkend op een waardevolle middag! Speciale 

dank aan de acteurs en Hedwig Oppenheim voor 

een voortreffelijke logistieke voorbereiding. 

 

Bekijk hier het filmpje dat een impressie van de dag weergeeft. 

 

 

 

“We zijn op zoek naar een manier 

om met een laagdrempelig digitaal 

loopbaancentrum te gaan werken, 

waarbij Meesterinjewerk.nl als 

geroepen komt!” 

Dietie Aukema, provincie Groningen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0wXvt1AxoA

