Waarom een
HRM-Prijs
Provincies?
In een CAO kun je van alles afspreken, maar bij
HRM-beleid ben je afhankelijk van de individuele
werkgever om er uit te halen wat er in zit. De
neiging bestaat om alleen in eigen organisatie te
kijken en allemaal zelf het wiel uit te vinden. Maar
de voorloper van het A&O fonds, het Arboconvenant
Provincies, leert dat het uitventen van best
practices een uitstekend middel is om instrumenten
in de sector gemeengoed te laten worden. Je
moet laten zien dat het werkt in een vergelijkbare
organisatie en dan doet iedereen er zijn voordeel
mee binnen de eigen context.
Daarom zijn er grote verschillen tussen de
inzendingen voor deze HRM-prijs. Sommige
projecten zijn puur gericht op de uitvoering, andere
voorstellen maken zichtbaar hoe de sector zoekt
om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen.
Een keuze maken is dan niet eenvoudig.
En natuurlijk weten we dat in allerlei sectoren
en bedrijven allerlei zaken bedacht en soms ook
uitgevoerd zijn. Wij hebben ook gekeken naar de
context waarin iets zich afspeelt en we hebben
ook gelet op de combinatie van ideeën waardoor
sommige inzendingen een extra dimensie kregen.
Uiteindelijk heeft dat ons eindoordeel houvast
gegeven.
Peter van den Berghe
Voorzitter jury HRM-Prijs Provincies

A&O Provincies

HRM-PRIJS 2008-2009

Alle inzenders, alle projecten
Het Traineeproject Brabant van de provincie Noord-Brabant heeft de HRM Prijs 2008-2009
van A&O Provincies gewonnen. Noord-Brabant was een van de negen inzenders, die samen
elf projecten instuurden. In deze publicatie staan naast de winnaar ook de andere projecten
centraal. Want alle goede ideeën en best practices verdienen aandacht, zodat ook anderen daar
hun voordeel mee kunnen doen.

Origineel, uitvoerbaar, betrokken en bruikbaar
Om kans te maken op de HRM-Prijs Provincies moest het project vernieuwend zijn.
De jury beoordeelde inzendingen vooral op de criteria:

De jury
De HRM Prijs Provincies kende een
deskundige jury. In de jury zaten:
- Peter van den Berghe: bestuurslid A&O
Provincies, tevens voorzitter van de jury
- Sjef Janssen: bestuurslid A&O Provincies
- Herman Lammers: voormalig HR-directeur
R&D Océ-Technologies B.V.
- Ton de Korte: directeur Nederlands Centrum
voor Sociale Innovatie
- Garmt Klinkenberg: voorzitter ProvOR

Originaliteit
Is het een nieuwe aanpak; een verrassende doelstelling? Is
het een uitnodigend en inspirerend voorbeeld? Maakt het
project gebruik van voorbeelden uit andere sectoren, nieuwe
methodieken, partners in andere sectoren?

Betrokkenheid medewerkers
Zij medewerkers betrokken bij het proces? En de OR,
vakbond en MT? Is er sprake van open innovatie: maakt het
project gebruik van talenten en eigen verantwoordelijkheid
van medewerkers?

Uitvoerbaarheid
Heeft het project binnen een jaar kans van slagen? Is het
SMART? Is er voldoende draagvlak voor het project ook tijdens
de invoering? Wat zijn de kosten en wat levert het op?

Bruikbaarheid
Zijn concept, aanpak, werkwijze overdraagbaar en
zichtbaar? Is het breed inzetbaar: speelt het vraagstuk
binnen alle provincies.

DE PROJECTEN
“Locomotion denkt in kansen en oplossingen met lef en staart zich niet blind op
beleidsnotities. Locomotion doet.”

EERVOLLE VERMELDING
Naam project:
Inzender:
Doel:

Locomotion
Drenthe
Oplossen personeelstekort
en stimuleren goed
werkgeverschap

Locomotion gaat over bewegen: instroom, doorstroom en uitstroom. Het project onderscheidt zich door het denken
in kansen en oplossingen met lef en staart zich niet blind op beleidsnotities. Locomotion doet. Om toekomstige personeelstekorten op te vangen, haalt het traineetraject ‘Drentalent’ jonge talenten binnen die breed inzetbaar zijn. De
werving en selectie gebeurt via speeddates en one-day-recruitment. Voor de doorstroom ondersteunt ‘de loopbaantrein’
medewerkers bij het kiezen van een loopbaanpad, het verduidelijken van het zelfbeeld en solliciteren. Medewerkers
nemen hierbij met een knipkaart hun loopbaan in eigen hand door het kiezen van modules en het ontwikkelen van
kansen voor loopbaanstappen. Voor vertrekkende medewerkers, uitstroom, zorgen maatwerkafspraken voor een
passend afbouwtraject.
Locomotion informeert de OR. Een webberteam van leidinggevenden (teamleiders), en daarmee bijna volledige lijnverantwoordelijkheid, fungeert als denktank en inspiratiebron voor pilots. Pas als pilots succes hebben, wordt het beleid
bevestigd op papier. Deelnemende medewerkers worden dan ingezet om het succes te promoten. Het project kan ook
succesvol zijn in andere provincies. Commitment van het management en directie (sense of urgency) helpt. Vooral nodig
zijn: budget, lef en enthousiasme om het eens anders te doen.
Contactpersoon: Roelie Hoving (0592) 365835, r.hoving@drenthe.nl
De jury:
“De jury is onder de indruk van de daadkracht die het project uitstraalt. Het nuchtere Drentse karakter zou meerdere
provincies goed sieren. Met dit project laat Drenthe op een creatieve manier zien dat het ook anders kan.”

“Met heldere managementinformatie vanuit één punt kunnen leidinggevenden beter en
tijdig met medewerkers in gesprek gaan over hun ontwikkeling.”

Naam project:
Inzender:
Doel:
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Formatiebeheer en
personeelsplanning
Fryslan
Centralisatie management
informatie en beheersing
salariskosten en formatie

De provincie Fryslan ontwikkelde een nieuw systeem voor formatie- en bezettingsbeheer. Het systeem stuurt op geld
in plaats van op formatie. Het nieuwe instrument biedt leidinggevenden online een actueel overzicht van formatie en
bezetting en maakt het mogelijk om eenvoudig effecten van wijzigingen door te rekenen. Dit kan door te werken met
normbedragen in plaats van werkelijke en begrote kosten. Door de koppeling aan een systeem voor personeelsplanning ontstaat inzicht in de omvang en kosten van een afdeling en de verwachte ontwikkeling daarin. Met de heldere
managementinformatie vanuit één punt kunnen leidinggevenden beter en tijdig met medewerkers in gesprek gaan over
hun ontwikkeling.
Fryslan ontwikkelde het systeem in eigen beheer. Een groep medewerkers werkte dertien weken 2,5 dag per week
aan de bouw (snelkookpan-effect). Hun ideeën zijn verwerkt in het bestaande personeelsinformatiesysteem. Ook
leidinggevenden en OR waren betrokken bij de ontwikkeling.
Beheer van formatie en salariskosten is nu volledig de verantwoordelijkheid van P&O (voorheen deels bij Financiën).
Contactpersoon: H. Groenwold (058) 2925752, h.g.groenewold@fryslan.nl
De jury:
“Het project is een voorbeeld voor andere afdelingen HRM die handige hulpmiddelen zoeken bij de uitvoering van hun
reguliere taken. Het systeem maakt een doordachte en werkbare indruk. Het project wordt niet als baanbrekend gezien om
tot vernieuwing te komen. Het verbaasde de jury zelfs dat er niet al zo’n systeem bestond.”

DE PROJECTEN
“Het project ‘Selectie aan de poort’ richt zich uniek op de voorkant, de instroom.”

Naam project:
Inzender:
Doel:

Selectie aan de poort
Utrecht
Beste kandidaten kiezen
voor functie en loopbaan bij
provincie Utrecht

Provincie Utrecht kijkt bij sollicitaties niet alleen naar geschiktheid voor een functie, maar ook of kandidaten passen
binnen de organisatiecultuur en organisatiedoelstellingen. Want naast het gevraagde opleidingsniveau hebben
medewerkers de juiste persoonlijkheid nodig om de ambities te realiseren, moeten zij breed inzetbaar zijn en gericht
zijn op leren, ontwikkelen en veranderen. Utrecht selecteert op deze kenmerken via een betrouwbaar en gevalideerde
selectie-instrument. Het project ‘Selectie aan de poort’ richt zich daarmee uniek op de voorkant, de instroom. Kerncompetenties voor een langdurige en brede inzetbaarheid zijn volgens provincie Utrecht resultaatgerichtheid, flexibiliteit,
leervermogen en besluitvaardigheid. Werving en selectie gebeurt via een interviewplan en een competentiescan. De
competentiescan, uitgevoerd door Berenschot, bestaat uit een criteriumgericht interview, twee intelligentietests, twee
persoonlijkheidsvragenlijsten en een rollenspel.
Met de nieuwe wijze van selecteren profileert Utrecht zich nadrukkelijk als werkgever. De lat ligt bewust hoog waardoor niet alle kandidaten erover kunnen springen. Maar als de lat blijft liggen, zijn kandidaten daar ook trots op.
De OR stemde in met een pilot voor de nieuwe selectiemethode. Het project sluit volgens Utrecht ook aan op voorstellen van de commissie Verdult - Van derWind over het verbreden van inzetbaarheid. Ook zullen provincies in de toekomst
zelf meer personeel (gedeeltelijk) opleiden. Andere provincies kunnen de methodiek ook toepassen. Wel is maatwerk
nodig en zullen leidinggevenden opleiding moeten krijgen in competentiegericht selecteren via een interviewplan.
Contactpersoon: Oscar Postuma (030) 2582691, oscar.postuma@provincie-utrecht.nl
De jury:
“Goed dat Utrecht begint met werving op basis van competenties. Provincies zoeken nog te vaak een kloon van de vertrokken ambtenaar. Het is belangrijk om vooruit te denken en mensen te werven die mee kunnen gaan met geplande
organisatieontwikkelingen. Dat versterkt de verandering. Maar alleen de OR is actief betrokken geweest. Hoe wordt het
project verder gedragen binnen de organisatie? belangrijk is de vraag of alle managers ook op deze manier werken”

“Duo-mentorschap slaat een brug voor wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring.”

Naam project:
Inzender:
Doel:

Duo-mentorschap
Utrecht
Uitwisseling kennis en
ervaring tussen ervaren en
nieuwe medewerkers

Het project duo-mentorschap van provincie Utrecht koppelt werknemers met ervaring en kennis van hun vak en de
organisatie aan relatief nieuwe medewerkers die met een frisse blik en ideeën kunnen kijken. Doel is op die manier
een brug te slaan voor wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring.
In het project staat over-en-weer leren centraal. Het gaat uit van een gelijkwaardige en waardevolle inbreng. Waar traditioneel mentorschap vaak uitgaat van het overdragen van kennis van oud naar jong en van ervaren naar onervaren,
gaat het Utrechtse project ervan uit dat andersom evenveel te leren valt. Ouderen kunnen leren van de verse opleidingskennis en nieuwe inbreng van jongeren. Voor het vitaal houden van de organisatie en de continuïteit in verband met de
vergrijzing, is deze insteek erg belangrijk. Beide groepen merken dat ze hierdoor een waardevolle inbreng hebben en
dit blijkt motiverend te werken.
Beide groepen krijgen een training in mentorvaardigheden zodat ze voor elkaar als mentor kunnen fungeren. De
training wordt verzorgd door één interne en één externe trainer. Het belangrijkste is de inzet van mentoren. Daar is de
medewerking voor nodig van de afdelingsleiding en communicatie om deelnemers te werven en het idee uit te leggen.
Veel medewerkers willen mentor worden. Het concept kan vrij eenvoudig overal worden ingezet.
Contactpersoon: Carina van Dolder (030) 2582295, carina.van.dolder@provincie-utrecht.nl
De jury:
“Dit project is een absolute verrijking van de bestaande werkwijze. De basis van deze aanpak is heel eenvoudig, maar
daardoor heel krachtig. Omdat het veel energie losmaakt bij medewerkers, zal het naar verwachting ook veel effect met
zich meebrengen. Zeker als in een combinatie jong en oud aan elkaar gekoppeld worden.”
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DE PROJECTEN
“‘Mijn werkplaats’ ondersteunt medewerkers eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun
ontwikkeling, loopbaan en mobiliteit.”

Naam project:
Inzender:
Doel:

Mijn werkplaats
Overijssel
Digitaal platform ter
bevordering van ontwikkeling,
loopbaan en mobiliteit

Provincie Overijssel ontwikkelde ‘Mijn werkplaats’, een digitaal platform dat medewerkers ondersteunt bij hun ontwikkeling, loopbaan en mobiliteit. Via ‘Mijn Werkplaats’ kunnen medewerkers ontwikkelactiviteiten aanvragen (opleiding,
coaching, et cetera), ontwikkelplannen opstellen, testen doen en vacatures raadplegen. Ook matched ‘Mijn werkplaats’
vraag en aanbod van werkervaringsplaatsen.
Het platform is via internet voor alle medewerkers overal beschikbaar en vergroot, in lijn met het vernieuwde HRM-beleid
van Overijssel, de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het digitale instrument ondersteunt bij het maken van
documenten voor de jaarcyclus en levert leidinggevenden managementinformatie over de ontwikkeling van medewerkers. Met een toegespitst ontwikkelaanbod is het bovendien mogelijk te sturen op de ontwikkelactiviteiten die worden
ondernomen. Het aanbod is makkelijk te actualiseren. Het instrument vermindert backoffice-activiteiten. Rondom de
ontwikkeling van ‘Mijn werkplaats’ is een representatieve gebruikersgroep (met OR) samengesteld. Een extern bureau
ondersteunde (techniek en opleidingsexpertise) bij de invoering van het digitale instrument. Ook eigen ICT-ers waren
nauw betrokken. De gebruikersgroep heeft Mijn werkplaats geëvalueerd. Ook is via intranet een peiling verricht.
Het instrument is toegesneden op de Overijsselse situatie. Hoewel het concept mogelijkheden biedt om er een eigen
invulling aan te geven, is eerder het gedachtegoed dan de applicatie overdraagbaar.
Contactpersoon: S. Collenteur (038) 499 9063, s.collenteur@overijssel.nl
De jury:
“Een heel handig instrument om de backoffice eenvoudiger te organiseren. Ook voor andere provincies. Omdat het
project zich richt op het vereenvoudigen van de administratie, mist het de inter-persoonlijke dimensie. De jury zoekt juist
dat voorbeeldproject dat erin slaagt een wezenlijke verandering tot stand te brengen.”

“Indian Summer geeft een nieuwe impuls en ‘vaart’ aan de loopbaan, vitaliteit, passie
en dynamiek van de medewerkers.”

EERVOLLE VERMELDING
Naam project:
Inzender:
Doel:

4

Indian Summer
Utrecht
Een impuls geven aan de
loopbaan, vitaliteit en passie
van 40+ medewerkers

In de training Indian summer ‘Je toekomst laten vonken’ van provincie Utrecht staan 40+ medewerkers samen stil bij
deze belangrijke fase in hun leven, die vraagt om nieuwe keuzes om werk en leven zo in te richten dat ze er (weer)
plezier en passie aan beleven. De training wil een nieuwe impuls en ‘vaart’ geven aan de loopbaan, vitaliteit, de passie
en dynamiek van de medewerkers, zodat vernieuwingen in de organisatie ook komen van oude medewerkers met nieuw
vuur. Indian summer is een soort loopbaantraject, maar wordt nadrukkelijk niet ingezet om te zoeken naar ander werk.
Veel meer is de bedoeling om los daarvan te zien hoe de medewerker zijn toekomst kan laten vonken. Deelnemers
verhogen hun persoonlijke effectiviteit, krijgen inzicht in de eigen pro-activiteit, kwaliteiten en uitdagingen, normen en
waarden en zelfleiderschap. Ook communicatie en de kunst van het luisteren krijgen aandacht. Dit leidt tot concrete actie.
Medewerkers ondersteunen elkaar tijdens de training via een vernieuwend buddysysteem in het leerproces. Vooraf
moeten zij in een collage, brief of bouwwerk actief hun motivatie voor deelname uitdrukken. De training, door één
interne en één externe trainer, is modulair opgezet en kan worden aangepast aan leervragen uit de groep.
Volgens provincie Utrecht zijn nut en doelen van de training voor elke provincie actueel. Utrecht ontwikkelde de training
zelf en wil andere provincies daarin ook ondersteunen.
Contactpersoon: Carina den Dolder (030) 2582295, carina.van.dolder@provincie-utrecht.nl
De jury:
“Het project is creatief bedacht en speelt goed in op de huidige problematiek nu iedereen langer moet werken. Maar
misschien begint het project te vroeg door zich te richten op de medewerkers van 40 jaar. Zeker nu het eerder gaat om
de vraag om door te werken na 65 jaar. Positief is dat het project mensen een nieuwe kijk op hun loopbaan geeft.”

DE PROJECTEN
“Panta Rhei-trajecten zorgen voor een goede koppeling tussen competentieontwikkeling en de
verandering in organisatiestructuur en werkprocessen.”

Naam project:
Inzender:
Doel:

Panta Rhei
Gelderland
Organisatie toekomstproof
maken

Panta Rhei staat voor ‘alles stroomt, alles is in beweging’. De organisatieontwikkeling ‘Gelderland in beweging’ moet
de Gelderse provinciale organisatie toekomstproof maken voor interne en externe ambities. Panta Rhei-trajecten zorgen
daarbinnen voor een goede koppeling tussen competentieontwikkeling en de veranderingen in organisatiestructuur en
werkprocessen.
Gelderland kent drie Panta Rhei trajecten. Panta Rhei 1 is een leer- en ontwikkeltraject voor aankomende managers
en projectleiders. Doel is continue en adequate bezetting van lijnmanagers en projectleiders voor de komende vijf jaar.
Panta Rhei 2 ondersteunt huidige leidinggevenden bij het sturen van veranderingen en het onderhouden van kennis en
vaardigheden over bedrijfsvoering. Panta Rhei richt zich collectief op de invoering van de kernwaarden van de nieuwe
organisatie en proactief omgaan met ‘ik en de verandering’. Medewerkers organiseren daarbinnen activiteiten voor hun
collega’s. De Panta Rhei-trajecten zijn gebaseerd op zes uitgangspunten: meebewegen met ‘Gelderland in Beweging’,
co-creactie aan de voorkant van het traject, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces (sportschoolmethodiek), verbinding tussen verschillende projecten, borging en vasthouden van de leerresultaten en creativiteit met verantwoorde risico’s. De koppeling aan de werkpraktijk en organisatieontwikkeling maakt het project goed uitvoerbaar.
Succesfactoren waren verder commitment van de top, betrokkenheid van deelnemers, een actief projectteam en de
overtuiging dat investeringen aan de voorkant van een traject lonend zijn. Over Panta Rhei verscheen inmiddels via de
OUP een interprovinciale notitie voor alle provincies.
Contactpersoon: Tammo Hoogakker (026) 359 8987, t.hoogakker@prv.gelderland.nl
De jury:
“Een goed doordacht en degelijk project dat goed aansluit op de ingezette beweging met veel samenhang tussen de
verschillende onderdelen. De jury waardeert ook de enorme betrokkenheid vanuit de organisatie. Het project is daardoor erg
gericht op alleen de provincie Gelderland en niet eenvoudig in te zetten op een andere plek.”

“Door de gecombineerde aanpak krijgen medewerkers inzicht in de oorzaak van hun beperkingen,
leren zij hun grenzen kennen en daarmee om te gaan.”
De provincie Groningen startte een groepstraining voor medewerkers met fysieke klachten die ook een psychische
oorzaak hebben. De training wordt gegeven door een bewegingstherapeut en psycholoog. Door de gecombineerde
aanpak krijgen deelnemers inzicht in de oorzaak van hun beperkingen, leren zij hun grenzen kennen en daarmee om te
gaan. De werkgever hoopt zo de inzetbaarheid van medewerkers met hoog verzuim te verbeteren. Deelnemers hebben
ook privé profijt van de training.
Medewerkers werden uitgenodigd deel te nemen en kregen een intake. Na de eerste pilot waren deelnemers deels
kritisch, deels zeer tevreden. De laatste groep geeft aan dat zij inderdaad beter met hun klachten kunnen omgaan.
Op basis van de eerste ervaringen is de trainingsopzet bijgesteld. De methode is volgens provincie Groningen direct toepasbaar in andere provincies. Een provincie moet inzicht hebben in verzuimgedrag. Verder zijn alleen tijd, een ruimte,
ligmatjes nodig en een bewegingstherapeut en psycholoog die de visie op de aanpak delen.
Naam project:
Inzender:
Doel:

Beter in je vel
Groningen
Contactpersoon: Bea Stal – Gnodde (050) 3164525, b.stal.gnodde@provinciegroningen.nl
Verbetering van inzetbaarheid
Henny van den Born (050) 3164654, h.vandenborn@provinciegroningen.nl
van medewerkers met hoog
frequent verzuim
De jury:
“De jury vroeg zich af of zo’n aanpak al niet eerder bestond. Het lijkt zo logisch. Belangrijke vraag is natuurlijk of het helpt.
Niet alleen achteraf, maar ook in preventieve zin.”
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DE PROJECTEN
“Medewerkers krijgen verantwoordelijkheid voor competentieontwikkeling binnen een
integrale visie op HRM-ontwikkelingen.”

Naam project:
Inzender:
Doel:

Medewerkersontwikkeling
2008
Limburg
Ontwikkeling van
medewerkers te bevorderen

De focus van de HRM-inspanningen van provincie Limburg ligt op de ontwikkeling van alle medewerkers; een kritische
succesfactor voor de organisatie, stelt de provincie. Limburg benadert ontwikkeling vanuit een integrale visie. Door de
schakels HRM-beleid, de inzet van P&O, instrumenten, leidinggevenden en medewerkers te verbinden, ontstaat een
keten. Rode draad vormt de competentieontwikkeling. Medewerkers hebben daarin eigen verantwoordelijkheid; P&O
en leidinggevenden hebben een faciliterende en coachende rol.
Om medewerkers te stimuleren met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan, organiseerde Limburg vier workshops.
Tweehonderd medewerkers volgden een of meerdere workshops (22 procent). Ook ontwikkelde de provincie een competentiewijzer, met als onderdeel een competentiedatabank. De competentiewijzer is hét instrument voor medewerkers
en leidinggevenden om ontwikkeling te bespreken. Het beschrijft competenties, competentieniveaus, ontwikkel- en
coachingstips en besteedt naast functiecompetenties aandacht aan persoonlijke vaardigheden die mensen willen
ontwikkelen. Limburg gebruikte hiervoor beschikbare kennis van provincie Utrecht. Medewerkers kunnen binnen het
project ook gebruikmaken van externe loopbaanadviseurs of een stage lopen bij een andere organisatie. Communicatie
besteedde veel aandacht aan het project. De totale aanpak, het gebruik van de competentiewijzer of de opzet van de
workshops kunnen volgens Limburg een op een worden uitgevoerd in andere provincies.
Contactpersoon: Esther Schoenmakers (043) 3897288, ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl
De jury:
“Een mooi, geslaagd voorbeeld van een integrale aanpak. Maar het lijkt om een geslaagde uitvoering van landelijk
vastgestelde tools. De jury is wel erg te spreken dat het initiatief zo nadrukkelijk bij de medewerker ligt. Dat is een goed
uitgangspunt. Een tip aan andere provincies!”

“In het traineetraject kijken de organisaties over hun eigen grenzen heen.”

WINNAAR HRM PRIJS 2008-2009
Naam project:
Inzender:
Doel:
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Traineeproject Brabant
Noord-Brabant
Ontwikkeling en bevordering
van talent, deskundigheid en
samenwerking

Het traineeproject 2008-2010 is een samenwerkingsproject tussen de provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en
Maas en dertien Brabantse gemeenten. In totaal krijgen 45 jonge talenten anderhalf jaar de kans om als trainee een
opleidingsprogramma te volgen en ervaring op te doen in drie verschillende functies bij minimaal twee verschillende
werkgevers. Zo kunnen zij kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn voor een moderne politieke overheidsadviseur.
Het project bevordert bovendien de samenwerking tussen de deelnemende organisaties. Derde doel is het bevorderen van
deskundigheid door onderdelen van het opleidingsprogramma open te stellen aan andere medewerkers.
In het traineeprogramma kijken de organisaties over eigen grenzen heen. Daarvoor is de inzet nodig van medewerkers van
alle organisaties. Zij konden zich aanmelden als trainee, coach of als mentor. Leidinggevenden konden een traineeplaats
beschikbaar stellen. Het programma maakt nu gebruik van interne mensen als professionals (de helft van de lessen wordt
verzorgd door eigen mensen). Ook de coaches van de trainees komen uit de eigen organisaties en zijn getraind in zeven
professionele workshops. Het project is zeker bruikbaar in andere provincies, stelt Noord-Brabant. Nodig zijn: een professionele projectleider met een HRM achtergrond, een goede relatie met andere partijen, kennis van een opleidingsbureau en
een werving- en selectiebureau, een gezamenlijke wervingscampagne, communicatieondersteuning en een administratieve
kracht. Maar ook: het lef om er met z’n allen aan te beginnen en de wil om door te zetten.
Contactpersoon: Charlotte van Meer (073) 6808316, cvmeer@brabant.nl
De jury:
“De jury is heel enthousiast over dit project. Het motief en de inzet om over grenzen heen te werken komt dit keer niet voort
uit noodzaak, maar is gedreven vanuit de gedachte van een loopbaan waarvan de provincie onderdeel kan uitmaken. Jonge
mensen willen zich breed ontwikkelen; ze kiezen niet voor een baan binnen één en dezelfde organisatie voor langere tijd.
Het is ook een slimme manier om je eigen organisatie scherp te houden en te vernieuwen. Punt van aandacht: hoe gaan
partners straks met elkaar om als de strijd om de echte talenten begint? (cherry-picking).”

DE WINNAAR
Het succes achter het Traineeproject Noord-Brabant

“Vernieuwing sijpelt door in je organisatie”
Het traineeproject Noord-Brabant won de HRM-Prijs Provincies 2008-2009. De provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en de dertien deelnemende WestBrabantse gemeenten zijn blij met deze waardering. Het A & O Provincies vroeg de vijf leden van de stuurgroep van het project naar succesfactoren en het belang
voor hun eigen organisatie.
Sinds september 2008 biedt het traineeproject een kleine veertig jonge talenten de kans om anderhalf jaar ervaring op te doen binnen de drie publieke overheidsorganisaties: provincie, gemeenten en waterschap. Na een half jaar wisselen de jongeren van werkplek. In anderhalf jaar werken zij minimaal bij twee verschillende
werkgevers. De belangstelling voor het project was groot. Op de wervingscampagne, met advertenties in bladen en een speciale informatiemiddag, reageerden 215
kandidaten. Van de 215 sollicitanten hadden 142 kandidaten een universitaire opleiding.

Uitstraling
Inmiddels zijn de trainees begonnen in hun tweede ronde begonnen bij hun ‘tweede
werkgever’. Provincie Noord-Brabant heeft er elf in dienst, vertelt algemeen-directeur
Wil Rutten. Hij wijst erop dat elf jonge trainees die tegelijk binnenstappen “iets anders
binnen de organisatie brengen”. Ook omdat geselecteerd is op de competenties
‘verbindend’, ‘doortastend’, ‘vernieuwend’ en ‘betrouwbaar’. Rutten: “Die competenties
sijpelen op deze manier door in de rest van de organisatie.”
Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas (twee trainees) zegt: “De
frisse ideeën van jonge mensen houden je scherp.” Ook Ria Engels, gemeentesecretaris
in Oss, noemt de vijf trainees “andere type medewerkers”. Engels: “Het zijn zelfbewuste, ambitieuze en supergemotiveerde kandidaten die openstaan voor vernieuwing en
een flexibele houding hebben. Dat straalt uit in de organisatie.”
Eigen dynamiek
Haar collega Rudie Heintjes van gemeente Steenbergen, één trainee, herkent die frisse,
vernieuwende blik. “Maar wij doen vooral mee omdat we West-Brabant als aantrekkelijke werkgever willen positioneren in de regionale arbeidsmarkt en daarbuiten. Als
regionale gemeenten willen we daarin eenduidig optrekken.”
Volgens de Brabantse gedeputeerde Thoon Essed is er sprake van een win-win situatie.
Essed: “De provincie kan talentvolle jonge mensen binnenhalen en de trainees aan het
begin van hun loopbaan hun eerste vorming bieden De trainees krijgen in het project
ruim de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het overheidsbedrijf, bij drie heel
verschillende overheden met elk hun eigen dynamiek.”

Veelzijdig
Gemeentesecretaris Rudie Heintjes noemt de succesfactor van het project de roulatie
over de verschillende werkgevers. “We geven mensen echt de kans om in een totaal
andere context ervaring op te doen.”
Ook gedeputeerde Essed wijst op ‘veelzijdigheid’ als de kracht van het project. “We
kunnen daardoor op heel natuurlijke wijze jonge goede mensen aan ons binden en de
provincie als aantrekkelijke werkgever neerzetten.”
Draagvlak
Ria Engels was blij verrast door de drive en bereidwilligheid van haar medewerkers voor
het project. “Mensen wilden de trainees graag begeleiden als coach.”
Volgens dijkgraaf Verheijen is de begeleiding van de trainees de belangrijkste succesfactor. Ook algemeen directeur Rutten van de provincie is uitgesproken over het belang
van aandacht vanuit het management. “Als leidinggevende moet je dichtbij de trainees
staan. Dat is echt een kritische succesfactor. Daarom doen onze leidinggevenden veel
zelf in project en is het management er nadrukkelijk bij betrokken.” Gedeputeerde
Essed: “Het is echt heel erg leuk om met de jongeren in gesprek te zijn over hun werk.
Daar gaat je hart van zingen.”
Uitbreiding
De erkenning valt goed. Rudie Heintjes, gemeentesecretaris in Steenbergen: “Het geeft
aan dat we op een goede manier met een uniek concept aan de slag zijn. Dat smaakt
naar meer. Daar wordt ook over nagedacht. Misschien haken andere gemeenten aan.”

Completer beeld
De samenwerking is erg belangrijk voor het project. Volgens Rutten krijgen de trainees
hierdoor een veel completer beeld van het openbaar bestuur. “De takenpakketten van
de organisaties hebben nauwe relaties met elkaar. Door de uitwisseling merken de
trainees hoe iets wat ze bij de provincies op hoofdlijnen bedenken, uitwerkt binnen een
gemeente.”
Dijkgraaf Lambert Verheijen stelt dat de organisaties door de samenwerking van elkaar
leren. Ook draagt de samenwerking bij aan een professionalisering van het wervings- en
selectiebeleid, meent hij.
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DE PROJECTEN
“Tijd die bij verslaglegging bespaard wordt, kan nu ingezet worden voor gesprekskwaliteit.”

Naam project:
Inzender:
Doel:

Provincie Zeeland ontwierp met web-technologie een instrument om jaargesprekken inhoudelijk vast te leggen. Het
aanmaken, invullen, beheren en printen van planning-, voortgangs-, evaluatie- en beoordelingsformulieren is hiermee
volledig geautomatiseerd. De module is gekoppeld aan het personeelsinformatiesysteem (PI) en het tijdverantwoordingssysteem, waardoor automatisch actuele informatie wordt ingelezen. Ook zijn eerdere afspraken in te zien en te
kopiëren voor het gespreksverslag. Medewerkers kunnen desgewenst het gespreksverslag (in concept) voorbereiden,
zelfs thuis via telewerken.
Voor zover bekend was een dergelijke tool, in web-toepassing en met koppelingen naar PI en tijdverantwoordingssystemen, nog niet beschikbaar. Vastlegging en opslag van data met tekstopmaak bleek niet eerder mogelijk. De
ontwikkelde Zeelandse module is in de gemiddelde ICT-omgeving eenvoudig in te passen.
Behalve het management, profiteren ook medewerkers indirect. De tijd die bespaard wordt op verslaglegging, kan nu
aangewend worden voor gesprekskwaliteit. Medewerkers kunnen bovendien zelf de gesprekken voorbereiden. Inmiddels zijn zo’n 1500 gespreksverslagen met de module vastgelegd.

Efficiënte verwerking van de
jaargesprekscyclus
Zeeland
Minder administratieve last
Contactpersoon: Marc Piron (0118) 631242, mja.piron@zeeland.nl
management bij verslaglegging
jaargesprekken
De jury:
“De jury juicht een verhoging van de efficiency toe. En daar draagt dit project zeker aan bij. Het is alleen geen vernieuwende aanpak op het echte vakgebied van HRM. Het helpt om het proces te versnellen. Het is nuttig en de managers
zullen er zeker blij mee zijn. Het zou bijna een voorwaarde moeten zijn binnen het huidige functioneren.”

Colofon
Opdrachtgever: A&O Provincies
Projectmanager: Peter Smits, peter.smits@aenoprovincies.nl
Tekst: BNB Teksten; Bureau Van Hooff Communicatie
Lay-out: Do Company
Drukwerk: gedrukt bij Interprovinciaal Overleg
Met dank aan de juryleden: Peter van den Berghe, Sjef Janssen, Herman Lammers, Ton de Korte en Garmt Klinkenberg.

A&O Provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid.
Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op www.aenoprovincies.nl.

