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Voorwoord
We zijn als A&O-fonds Provincies trots dat we als afsluiter

Zij waardeert het zeer dat provincies deze worsteling

van de beleidsperiode 2011-2013 samen met de sector nog

grotendeels weten te vertalen in bruikbare ideeën en

een mooie derde editie HRM Prijs hebben georganiseerd.

aanvliegroutes. De nadrukkelijke verantwoordelijkheid van

We willen dan ook heel graag alle inzenders hartelijk

en voor alle partijen en de noodzakelijke betrokkenheid die

bedanken! De deelnemende provincies laten anderen een

uit de inzendingen blijkt, wordt als zeer positief ervaren.

kijkje in hun keuken nemen en dat levert veel op; andere
provincies en organisaties kunnen hiervan leren en er

Willem de Kleijn					

hun voordeel mee doen. Het doel van de prijs is tenslotte

voorzitter A&O-fonds Provincies en juryvoorzitter

kennisdelen en leren van elkaar!
Jaap Doeven		
De jury heeft in zijn algemeenheid geconstateerd dat alle

vice-voorzitter A&O-fonds Provincies

provincies die een inzending hebben gedaan, serieus werk

		

maken van het begeleiden van medewerkers bij veranderings-

Louis Vroomen

processen. Tegelijkertijd erkent de jury de worsteling van

vice-voorzitter A&O-fonds Provincies (t/m oktober 2013)

organisaties om hier op een goede manier vorm aan te
geven voor zowel organisatie als medewerkers.
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Jury
Willem de Kleijn voorzitter A&O-fonds Provincies
Louis Vroomen vice-voorzitter A&O-fonds Provincies
Frank Gruizinga voorzitter ProvOR
Agnes Jongerius verbonden aan het Kenniscentrum
Instituties van de Open Samenleving (IOS) van
de Universiteit Utrecht, voormalig voorzitter van de FNV
Martin Schomper directeur gemeente Smallingerland
Leni Beukema lector Duurzaam HRM Hanzehogeschool
Groningen

“WE ZIJN TROTS DAT WE WEER EEN MOOIE
HRM PRIJS HEBBEN KUNNEN ORGANISEREN EN
DAT DE DEELNEMENDE PROVINCIES ANDEREN
EEN KIJKJE LATEN NEMEN IN HUN KEUKEN”
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Inleiding
Dit jaar werd voor de derde maal, de HRM Prijs Provincies

De opdracht aan de jury was om de prijs toe te kennen

uitgereikt. Het thema was dit keer ‘De verandering’. Aan de

aan de provincie die het meest aansprekende beleids- of

provincies werd de vraag gesteld: “Welke veranderingen

uitvoeringsinstrument heeft ontwikkeld en gebruikt, om

zijn er binnen uw provincie aan de orde en hoe begeleidt

veranderingen binnen de provincie door te voeren. Het

u deze veranderingen vanuit HRM-perspectief? Hoe ziet uw

onderwerp is een direct gevolg van de actualiteit bij de

reisschema er uit en wat bent u onderweg al tegengekomen?

sector provincies en het beleidsplan van het A&O-fonds

Maak ons en uw HRM-collega’s deelgenoot van uw

Provincies. De jury beoordeelde de inzendingen daarnaast

reiservaringen en reisverhalen.”

vooral op de criteria: originaliteit, uitvoerbaarheid,
betrokkenheid van de medewerkers en bruikbaarheid door

De provincies konden vanaf januari 2013 hun projecten

andere provincies.

indienen. De oproep aan de provincies heeft geleid
tot negen inzendingen. Op 2 oktober 2013 is de jury,

De jury is in één intensieve en langdurige beoordelingsronde

waarin werkgevers, werknemers en HRM-deskundigheid

tot haar oordeel gekomen en voor het eerst in de geschiedenis

vertegenwoordigd zijn, bijeengekomen om te besluiten

van de HRM Prijs was er geen sprake van één winnaar,

wie de winnaar van de HRM Prijs 2012-2013 van het

maar twee winnaars: de provincies Flevoland en Noord-

A&O-fonds Provincies werd.

Brabant!
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Alle inzendingen op een rij………

De beoordeling van de inzendingen van de twee provincies
lag erg dicht bij elkaar. Waar het project van Flevoland uniek
is en zijn waarde al heeft bewezen, is dat van Noord-Brabant

Drenthe

Duurzame inzetbaarheid, experiment

actuele discussie. En waar de één aan de basis ligt van de

Flevoland

Samen leren doet inspireren

professionele provinciemedewerker, ‘de ontwikkeling’,

Fryslân

Flexpool provincie Fryslân

is de ander juist gericht op het ‘eindproduct’ de arbeidsmarkt.

Gelderland

Inzetbaarheid: werken aan beweging

Groningen

Digitalisering Strategische Formatie- en

een goed initiatief om vorm te geven aan een lastige

		

Daarnaast omvatten deze twee projecten samen exact waar
het A&O-fonds voor staat: Arbeidsmarkt en Ontwikkeling.

		

In deze publicatie vindt u een korte omschrijving van

		

jaargesprekken

Personeelsplanning
Noord-Brabant

ZPP Brabant, het netwerk van
ondernemende ambtenaren

alle inzendingen. Op de kennisbank van onze website kunt

Noord-Holland

Expeditie Houtplein/Werkstijl NH

u de volledige inschrijfformulieren vinden. Tevens treft

Noord-Holland

E-HRM

u achterin de publicatie de verslagen aan van de feestelijke

Utrecht

Development Centre Teamleiders

prijsuitreikingen die bij de provincies Flevoland en NoordBrabant hebben plaatsgevonden.
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WI NNA AR H R M P R I J S

PROV INCI E FLEVO LA ND

Samen leren doet inspireren

“DOOR DE FACILITERENDE KRACHT KOMT
DE HELE ORGANISATIE IN BEWEGING”

P R O VI NCI E FLEVO LA N D

Samen leren doet inspireren

De leeromgeving is een opleidingsmodel waarin deelnemers

een (of meerdere) voortgangsgesprek(ken) met de lerende

aan interne trainingen een collega als leercoach hebben die

en aan het eind een evaluatiegesprek met de lerende

hen ondersteunt. Filosofie achter de leeromgeving is het samen

en diens leidinggevende. Elke training sluit af met een

leren en het ontwikkelen van een lerende organisatie.

borgingsbijeenkomst waarin de lerende aangeeft hoe hij
het geleerde in praktijk gaat brengen. Drie maanden later

De opgeleide collega/leercoach helpt de lerende collega bij

is de terugkomdag waarin de deelnemers vertellen over hun

het formuleren van diens leerdoelen en is aanwezig bij het

ervaring tot dan toe en zo nodig tips van elkaar krijgen.

intakegesprek met de leidinggevende van de lerende.
In het intakegesprek geeft de leidinggevende aan wat hij wil

De leercoaches werken volgens de methodiek ‘zelfsturend

of verwacht dat het leertraject voor de lerende medewerker

leren’ en hebben twee keer per jaar een bijeenkomst van een

oplevert en welke bijdrage hij als leidinggevende daaraan

dag waarop zij ervaringen uitwisselen en hun vaardigheden

kan leveren. Gedurende de training heeft de leercoach

versterken.

De jury:
n

Er wordt een lage drempel gecreëerd om je als medewerker

		 te ontwikkelen. Hiermee vergroot je de effectiviteit van
		 de opleiding.
n

Origineel.

n

Het project heeft zijn meerwaarde al bewezen.

n

Door de faciliterende kracht komt de hele organisatie in

		 beweging.

Contact:
Sandra van der Plas

n

Het aanbod komt van de werkvloer en niet van HRM.

sandra.vanderplas@flevoland.nl

n

Betrokkenheid is groot.

Jan Boerstra

n

Is gericht op investeren en investeren in elkaar.

jan.boerstra@flevoland.nl
T 0320 - 26 52 65
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WI NNA AR H R M P R I J S l a n d

PROV INCI E NO O R D-BR AB A N T

ZPP Brabant, het netwerk van
ondernemende ambtenaren

“HET GAAT OVER DE PROVINCIEGRENZEN
HEEN EN SPEELT DAARMEE IN OP DE DUURZAME INZETBAARHEIDSPROBLEMATIEK”

P R O VI NCI E NOO R D -B R A B A N T

ZPP Brabant, het netwerk van
ondernemende ambtenaren
Met een divers netwerk van Brabantse overheidsorganisaties

Een ‘ondernemende ambtenaar’ heeft voor een deel taken bij

(momenteel 16 organisaties) stimuleert de provincie Brabant

de ‘moederorganisatie’ en zoekt voor een deel opdrachten

werkgevers en werknemers tot flexibilisering van werk.

bij andere organisaties. Dit kan in de vorm van detachering
binnen een vaste aanstelling of als zelfstandige tegen

In haar visie werken alle Brabantse ambtenaren voor dezelfde

een publiek tarief. In het pilotjaar 2013 test de provincie

overheid (op termijn landelijk). Als de provincie Brabant

verschillende vormen en mogelijkheden en is ze aanjager van

bijvoorbeeld een projectleider digitaal werken zoekt voor

nieuwe ontwikkelingen.

800 uur dan kijkt ze verder dan de eigen organisatie.
Het resultaat is dat ze de perfecte kandidaat vonden bij
de gemeente Veghel. De provincie daagt medewerkers uit om
hun kernkwaliteiten te zoeken en deze pro-actief onder de
aandacht te brengen bij verschillende organisaties.

De jury:
n

Het gaat over de provinciegrenzen heen en speelt daarmee

		 in op de duurzame inzetbaarheidsproblematiek.
n

Je kunt als werknemer kiezen wat bij je past.

n

Het initiatief ligt bij het individu. Als medewerker zelf

		 verantwoordelijk voor je loopbaan.
n

Het sluit aan op de actuele discussie over het belang van

		 een regionale / intersectorale arbeidsmarkt.
n

Vernieuwend.

Contact:

n

Het ziet er veelbelovend uit, en moet zich nu gaan bewijzen.

Bart Louwers

n

Intersectoraal maar wel beschermend.

blouwers@brabant.nl

n

Ook een sympathiek plan voor risicocategorieën.

T 073 - 681 29 77

n

Vernieuwende vorm en keuzemogelijkheid voor maatwerk

		 arbeidsrelaties.

12
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Overige inzendingen
“DE PROVINCIES MAKEN SERIEUS WERK VAN HET BEGELEIDEN VAN MEDEWERKERS
BIJ VERANDERINGSPROCESSEN”
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PROVINCIE DRENTHE

Duurzame inzetbaarheid, experiment jaargesprekken
De provincie Drenthe is in de zomer van 2012 een gezamenlijke expeditie naar duurzame

De jury:

inzetbaarheid gestart. De expeditie begon met een training Talent In Kaart. Hiermee werden

n

grenzen verlegd, van talent naar duurzame inzetbaarheid. Vervolgens werd gespeeld

		 ingeleefd in het thema ‘reis’.

met het idee om vanuit talentmanagement en het streven naar duurzame inzetbaarheid,

n

te experimenteren met de jaargesprekken.

		 HRM 2.0.

Prachtige presentatie, volledig
Verfrissend, intermenselijk, 		

n

Back to basic.

Naast de formele jaargesprekken voeren leidinggevende en medewerker regelmatig een

n

Ze kijken naar wat voor 		

informeel gesprek. Ze praten over talenten, drijfveren, toegevoegde waarde, de balans

		 mensen nuttig en nodig is,

tussen werk en privé en de toekomst van de medewerker. Het gesprek is een open en

		 los van procedures.

gelijkwaardige dialoog. Ze bekijken welke talenten en kwaliteiten de medewerker kan
inzetten buiten de kaders van het functieprofiel. Ze bepalen wat de medewerker voor dit
jobcraften nodig heeft van de werkgever, en wat de werkgever van de medewerker mag
verwachten. Eind 2013 wordt het project geëvalueerd en bepaald of op de ingeslagen
weg wordt doorgegaan.
Contact:
Annet van Rossum
a.vanrossum@drenthe.nl
T 0592 - 36 51 23
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PROVINCIE FRYSLÂN

Flexpool provincie Fryslân
In maart 2011 is in Fryslân de Flexpool van start gegaan, in antwoord op de toenemende

De jury:

behoefte aan flexibel inzetbaar personeel en het gegeven dat er veel geld werd uitgegeven

n

Gaan voor kwaliteit.

aan externe inhuur van personeel.

n

Zorgt voor vervlechting van 		

		 vaste medewerkers en schil

Bij de Flexpool werken programma- en projectleiders, interim managers en consultants.

		 van flexmedewerkers.

Zij zijn in vaste dienst bij de Flexpool en worden aangestuurd door een manager Flexpool.

n

De Flexpool heeft geen formatiebudget, en moet zichzelf terugverdienen. Bij iedere opdracht

		 slot. Door kwaliteit te zoeken,

hoort een omschrijving en contract, waarin doel en resultaten concreet worden beschreven.

		 kom je in beweging.

De Flexpool gaat voor kwaliteit, de tevredenheid van opdrachtgevers moet minimaal een

n

Organisaties zitten vaak op

Efficiencyverhogend.

8 zijn. Inmiddels werken in de Flexpool 30 medewerkers. Enkele medewerkers van de
Flexpool werken bij externe partners.
Doelen van de Flexpool zijn:
n

verminderen van de externe inhuur;

n

eenvoudig, flexibel en kwalitatief hoogwaardig in kunnen spelen op de actualiteit;

n

meer programmatisch en projectmatig werken.

Contact:
Hotze Wiersma

Voordelen van de Flexpool zijn dat deze beduidend goedkoper is ten opzichte van de markt

h.p.wiersma@fryslan.nl

en dat de Flexpoolmedewerkers de organisatie kennen en niet ingewerkt hoeven te worden.

T 06 - 53 93 07 12
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PROVINCIE GELDERLAND

Inzetbaarheid: werken aan beweging
Door de veranderingen in het politiek-maatschappelijke speelveld is het voor de provincie

De jury:

Gelderland van essentieel belang de kwaliteiten en talenten van haar medewerkers optimaal

n

te benutten. Uitgangspunt daarbij is steeds de juiste mensen op de juiste plek. De provincie

		 beweging bij medewerkers.

Gelderland staat op het standpunt dat het gesprek tussen leidinggevende en medewerker

n

een cruciale rol speelt in het bevorderen van de inzetbaarheid en mobiliteit. Daarin wordt

		 spreken aan.

beweging bij de medewerkers gestimuleerd: van afwachtend vanuit zekerheid naar proactief

n

vanuit eigen verantwoordelijkheid.

		 thema ‘reis’.
n

Goede stimulans voor
De thema’s van de workshops
Goed aandacht besteed aan
Kritische blik op bestaand

De jaargesprekken worden aangegrepen als natuurlijke momenten om stil te staan bij

		 instrument levert verbetering

loopbaan, ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerker. Wat het project sterk maakt,

		 en kwaliteit op.

is dat het huidige instrumentarium van de jaargesprekken gebruikt wordt, effectief toegepast.
Om dit te bewerkstellingen is een powerprogramma voor leidinggevenden en medewerkers
van de provincie Gelderland ‘Effectief voeren van jaargesprekken’ opgezet.
De powerprogramma’s kennen drie doelstellingen:
n

leidinggevenden en medewerkers faciliteren bij het voeren van effectieve

Contact:

jaargesprekken gericht op optimale inzetbaarheid;

Alida Boelen

n

eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap van medewerkers stimuleren;

a.boelen@gelderland.nl

n

effectief beoordelen en belonen van medewerkers door leidinggevenden.

T 026 - 359 90 99
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PROVINCIE GRONINGEN

Digitalisering Strategische Formatie- en Personeelsplanning
Het thema inzetbaarheid staat hoog op de agenda van de provincie Groningen.

De jury:

Strategische formatie- en personeelsplanning (SFPP) is één van de instrumenten die een

n

bijdrage levert aan dit thema.

		 faciliterend te zijn in een

Dit is de eerste aanzet om

		 lastig proces.

De gegevens n.a.v. de strategische personeelsplanning werden bijgehouden in Excelsheets.

n

Uit evaluatie bleek dat het werken met Excelsheets niet optimaal werkt. In dat kader heeft

		 in een organisatie. Als je de

de provincie Groningen zelf een managementsysteem voor SFPP (‘Strategisch Formatie- en

		 trekkersrol wegneemt, is SPP

Personeelsplanning’) ontwikkeld. Het systeem is gekoppeld aan PIMS en presenteert op basis

		 verdwenen. Dit instrument

hiervan (actuele) gegevens en geeft een toekomstweergave van de betreffende afdeling/

		 biedt hierin een goede

organisatie. Hiermee kan geanticipeerd kan worden op ontwikkelingen zowel op de eigen

		 ondersteuning.

afdeling als op die van de organisatie, zoals pensioenuitstroom, gemiddelde leeftijd,

n

functieschaal, formatie/bezetting enz.

		 als kwantiteit ingezet.
n

Ook kan het potentieel van individuele medewerkers in kaart worden gebracht en wordt

SPP is moeilijk in te bedden

Er wordt zowel op kwaliteit
Integrale aanpak t.a.v. mede-

		 werkers en organisatie is sterk.

duidelijk welke medewerkers van essentieel (inhoudelijk) belang zijn voor de continuïteit van
de afdeling (dragers) en of er opvolgers voor zijn. Ook kan inzichtelijk worden gemaakt

Contact:

waar specifieke kennis zit, welke kennis verloren gaat door natuurlijk verloop en waar(op)

Jos Wierema

geanticipeerd moet worden. Kernwoorden bij dit systeem zijn: gebruiksvriendelijk, doelmatig

j.wierema@provinciegroningen.nl

en signalerend.

T 050 - 316 41 84
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PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Expeditie Houtplein/Werkstijl NH
In het project Werkstijl NH, als onderdeel van het programma Expeditie Houtplein, is

De jury:

onderzocht wat activiteit gerelateerd en tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor de Provincie

n

Noord-Holland betekent. Het project Werkstijl NH biedt een samenhangend pakket van

		 kijken naar HR.

activiteiten, instrumenten en workshops om de managers en medewerkers in hun ontdekkings-

n

tocht te inspireren en faciliteren. Het pakket bestaat onder meer uit werkbezoeken,

		 beweging in de organisatie.

lunchlezingen, een interactieve website, ondersteuning in de vorm van een sectorscan,

n

werkplekspel en workshops, gericht op kennis en vaardigheden over het gebruik van een

		 gedachte komen tot een

flexibele werkomgeving en de daarmee samenhangende ICT- en digitale middelen. Doel van

		 praktische aanpak.

project Werkstijl NH is om managers en medewerkers te inspireren en te faciliteren in hun

n

eigen en gezamenlijke ontdekkingstocht naar een manier van (samen)werken die past bij de

		 steunende maatregelen goed

nieuwe werkomgeving.

		 ingezet.

Een vernieuwende manier van
Een mooie aansluiting op de
Vanuit een onderzoeks-

Integraal pakket van onder-

De vijf kenmerken van de Werkstijl NH zijn:
1 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
2 Activiteitgerelateerd werken
3 Verantwoordelijkheid

Contact:

4 Resultaatgerichtheid

Marian Raaphorst

5 Effectieve communicatie

raaphorstm@noord-holland.nl
T 023 - 514 44 81
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PROVINCIE NOORD-HOLLAND

E-HRM
Personele Dienstverlening (PD) is in samenwerking met Administratieve Financiële Dienstverlening

De jury:

(AFD) een programma gestart genaamd E-HRM. Het eerste doel van dit programma is om

n

HR-processen te digitaliseren met als doel plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk

		 processen; goede aanzet

te maken voor medewerkers, managers, PD en AFD. Een tweede doel van het project is

		 voor kwaliteits- en efficiency-

efficiency- en kwaliteitsverbetering van het volledige HR-proces (inclusief salarisverwerking)

		 verbetering.

door middel van automatisering waarbij er geen dubbelingen meer zijn en geen handmatige

n

berekeningen. Ook willen PD en AFD een digitaal loket inrichten, single point of entry van

		 voor het project Werkstijl NH.

data mogelijk maken en zoveel mogelijk werken met één systeem dat automatisch mutaties

n

doorrekent naar SAP HR (payroll) en p-dossiers bewaart en digitaal ontsluit.

		 onderzoek en opstap naar

Eén systeem voor verschillende

Goede faciliterende basis
Biedt een opzet naar

		 meer E-HRM gerelateerde

Het programma bestaat uit het digitaliseren van de volgende HR-processen:
n

HR-correspondentie, waaronder onder meer het in- door- en uitstroomproces

n

personele jaarcyclus

n

woon-werk declaraties

n

personeelsdossiers

		 zaken.

Contact:

Bovengenoemde digitalisering zal plaatsvinden in SAP. De provincie Noord-Holland heeft

Simone Hublet

ook de payroll, de financiële en inkoopadministratie in SAP. Daarmee kiest de provincie voor

hublets@noord-holland.nl

een integrale aanpak.

T 023 - 514 31 43
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PROVINCIE UTRECHT

Development Centre Teamleiders
Het development centre is in co-creatie met een extern bureau ontwikkeld. Het is een variant

De jury:

op de klassieke assessment methode om te komen tot een persoonlijk ontwikkelplan voor de

n

Bevordert de groepsdynamiek.

teamleiders om zich tot een excellente teamleider te ontwikkelen.

n

Mooie combinatie van het

		 inzetten van experts,

In plaats van een individuele test bestond het programma uit:

		 persoonlijke analyse en het

n

een interview met een psycholoog en op grond daarvan een analyse;

		 groepsproces.

n

een groepsactiviteit met collega’s;

n

n

individuele reflectie en consultatie met een coach;

		 vormen voor een verdergaand

n

n

Kan een goede basis

een workshop op maat om verder punten van het eigen functioneren uit te diepen

		 development traject.

en collegiale consultatie van de andere deelnemers;

n

een collectieve bijeenkomst over de posities die de teamleiders innemen in de

		 project toont meerwaarde.

De Utrechtse reflectie op het

organisatie en ten aanzien van de veranderopgave.
Het doel van het project is teamleiders te ondersteunen bij het formuleren van een persoonlijk
ontwikkelplan dat in directe relatie staat tot de veranderopgave waarin zij zich bevinden met

Contact:

het doel zich te ontwikkelen tot een excellente teamleider.

Gerdien Bathoorn
gerdien.bathoorn@
provincie-utrecht.nl
T 030 - 258 91 11
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Verslag prijsuitreiking
provincie Flevoland
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Dat het winnen van de HRM Prijs bij de provincie Flevoland

“We zijn toen een proef gestart waarin anders met leren

in goede aarde is gevallen, bleek wel uit de mooie opkomst

werd omgegaan. Het idee achter deze nieuwe leeromgeving

tijdens de prijsuitreiking op woensdag 4 december in de

was: proberen om organisatiedoelstellingen te koppelen

Commissiekamer van het Provinciehuis in Lelystad. Naast

aan de ontwikkeling van medewerkers en dit ook te borgen

directeur bedrijfsvoering Maria Overmars, portefeuillehouder

door de leidinggevende erin te betrekken en de leercoach te

P&O Marc Witteman en hoofd P&O a.i. Dorothé Wissink,

introduceren.” Dit heeft geresulteerd in een opleidingsmodel

was ook een groot aantal leercoaches aanwezig. Uit een

waarin deelnemers aan interne trainingen een collega als

kort introductierondje bleek hun enthousiasme. Sandra van

leercoach hebben die hen ondersteunt. Inmiddels hebben zo

der Plas – samen met Jan Boerstra initiatiefneemster van het

rond de 250 medewerkers bij de provincie Flevoland een

project de Leeromgeving – gaf aan erg trots te zijn op de

leercoach gehad.

prijs, maar vooral ook op de leercoaches. “Dat is de kracht
van dit project”, zei Sandra, “dat we dit met eigen mensen

Omdat de leercoaches ook in de zaal zaten, was dit het

doen, met elkaar en voor elkaar.”

uitgelezen moment om eens te peilen waarom ze leercoach
zijn geworden. Een van de leercoaches gaf daarop aan dat

Tijdens een kort interview door communicatieadviseur

zij coach is geworden, omdat ze zelf een goede leercoach

Henriëtte Muller, die de middag in goede banen leidde,

had die haar hielp haar leerdoelen scherp te stellen.

vertelde Sandra van der Plas hoe zij en Jan Boerstra zo’n

Dit inspireerde haar om ook coach te worden. Een mooi

twee jaar geleden signaleerden dat er weinig zicht was op

voorbeeld waaruit de waarde van de leercoach duidelijk

wat de medewerkers nou precies leerden bij een opleiding,

blijkt. Sandra vulde aan dat het ook voor de leercoaches een

laat staan wat ze hier in de praktijk mee deden. Het was

vorm van zelfontplooiing is. Ook zij leren met en van elkaar

direct duidelijk dat hier meer rendement uit te halen viel.

door regelmatige intervisies.
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Het woord werd gegeven aan de voorzitter van het A&O-fonds

Marc Witteman, Sandra van der Plas en Jan Boerstra namen

Provincies en tevens juryvoorzitter Willem de Kleijn voor de

de prijs vol trots in ontvangst.

daadwerkelijke prijsuitreiking. Hij benoemde het doel van
de HRM Prijs: het delen van kennis en leren van elkaar, en

Marc Witteman merkte in zijn toespraak op dat het

gaf aan dat de jury geconstateerd heeft dat alle provincies

ontvangen kunstwerk heel goed de structuur van de provincie

die een inzending hebben gedaan, serieus werk maken van

Flevoland verbeeld: sterk door samenwerking en sterk met

het begeleiden van medewerkers bij veranderingsprocessen,

elkaar en dan is niets onmogelijk. Hij sprak zijn waardering

het thema van deze HRM Prijs.

uit voor de mensen die dit project opgetuigd en uitgevoerd

“Dit project van de provincie Flevoland is daar een fantastisch

hebben. “En het is geweldig dat door deze prijs dit idee

voorbeeld van. Er is een lage drempel gecreëerd om je als

in de schijnwerpers komt te staan. Een idee dat past bij de

medewerker te ontwikkelen. Hiermee vergroot je de effectiviteit

provincie Flevoland: we willen voor elkaar zorgen en zijn

van de opleiding. Het is een origineel idee dat met grote

betrokken bij elkaar.” Marc Witteman benadrukte vervolgens

betrokkenheid van de medewerkers is uitgevoerd en dat

hoe belangrijk het is om van elkaar te leren. “Daar waar je

toepasbaar is op andere organisaties. Het heeft bovendien

vroeger groeide van leerling naar meester, kunnen wij nu

zijn meerwaarde al bewezen, en het is gebleken dat door

ook de kennis die aanwezig is gebruiken om mensen verder

de faciliterende kracht de hele organisatie in beweging

te helpen. Het is fantastisch dat we dit hiermee in de praktijk

komt.” Na deze lovende woorden, reikte de voorzitter een

brengen.”

kunstwerk uit met de door de kunstenaar gegeven titel
‘the sky is the limit’ en een cheque t.w.v. €5.000,- te besteden
aan een opleiding of training.
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Verslag prijsuitreiking
provincie Noord-Brabant
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Dit jaar werd voor de derde keer, de HRM Prijs Provincies

binnen uw provincie aan de orde en hoe begeleidt u deze

uitgereikt. En het toeval wil dat de provincie Noord-Brabant,

veranderingen vanuit HRM-perspectief?’

die voor deze prijs het project ‘ZPP: het netwerk van
ondernemende ambtenaren’ indiende, voor de tweede keer

Dat de provincie Noord-Brabant de prijs met recht heeft

in de prijzen viel. Dit jaar samen met de provincie Flevoland.

gewonnen, bleek uit de lovende reactie van de jury:

De vreugde in Brabant was er niet minder om deze tweede

“Het project van Brabant kenmerkt zich door serieus werk

keer: “Tweemaal deze prijs winnen is een nog groter

te maken van het begeleiden van medewerkers bij

compliment en het went nooit”, vertelde de gedeputeerde

veranderingsprocessen. Het gaat daarnaast over de

Bert Pauli, wat Wil Rutten, algemeen directeur van de

provinciegrenzen heen en speelt daarmee in op de

provincie, volmondig beaamde.

duurzame inzetbaarheidsproblematiek.” Wat ook zeer
sprak voor de Brabantse inzending was de rol van de

Op de mooie datum 11-12-13 werd in het Brabantse

medewerker. “Je kunt als werknemer kiezen wat bij je past.

Provinciehuis de HRM Prijs uitgereikt. Bart Louwers, de

Het initiatief ligt bij het individu. Als medewerker sta je meer

projectleider van het winnende project nam het woord en

zelf aan het roer en ben je zelf verantwoordelijk voor je

heette de aanwezigen van harte welkom. Hij gaf vervolgens

loopbaan.” De provincie laat de medewerker daarbij echter

het woord aan Jaap Doeven, vice-voorzitter van het

niet in de kou staan, maar begeleidt hen in de stappen naar

A&O-fonds Provincies. Jaap Doeven benoemde het doel

de Zelfstandige Provincie Professional. “Daarnaast”, zo gaf

van de HRM Prijs: kennisdelen en innovaties opsporen.

Jaap Doeven aan, “sluit het aan op de actuele discussie over

Het thema was dit keer ‘De verandering’. Aan de provincies

het belang van een regionale / intersectorale arbeidsmarkt.”

werd de vraag gesteld: ‘Welke veranderingen zijn er

Na deze complimenteuze woorden roemde Jaap Doeven
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de mooie en jarenlange samenwerking tussen de provincie

gaf aan dat het zonder de unieke samenwerking met de

Noord-Brabant en het A&O-fonds. Niet onvermeld mocht

betrokken gemeenten geen succes had kunnen worden en

blijven dat Noord-Brabant als eerste het PAR in werking nam,

zei dat een dergelijk project valt of staat met de persoonlijke

als een van de eerste provincies met de digi RI&E aan de

inzet van medewerkers en dat het daar niet aan ontbrak in

slag ging en actief heeft meegewerkt aan de Arbocatalogus.

dit project. Hij beaamde de woorden van Jaap Doeven dat

Hiermee vestigde Jaap Doeven de aandacht op Wil Rutten

het project nu verder uitgewerkt en geborgd moet worden

die de prijs in ontvangst mocht nemen, als ‘aanstichter en

en zijn succes moet bewijzen. Dat dat gaat lukken is voor

founding father’ van het project.

Wil Rutten overigens vanzelfsprekend.

Met genoegen overhandigde Jaap Doeven de opleidings-

Felicitaties kwamen ook van de gedeputeerde Bert Pauli.

cheque t.w.v. €5.000,-. “Maar het mooiste moet nog

Hij stond daarbij eerst stil bij de rol van Wil Rutten, die

komen”, zo zei hij. De prijs die het beste weergeeft wat de

zijns inziens als ‘mensenmens’ in bescheidenheid de grote

Brabantse inzending heeft doen winnen is het bijbehorende

drijvende kracht achter dergelijke projecten is. Hij gaf aan

kunstwerk genaamd ’Samen de handen ineen’. Door de

dat ook hij erg trots was op de HRM Prijs en met name op

handen ineen te slaan ontstaat er een bolwerk van kracht

het positieve commentaar van de jury omtrent het regionale

en energie. Onder applaus nam Wil Rutten zichtbaar trots

en intersectorale aspect van het project. Hij benadrukte dat

de prijzen in ontvangst en benadrukte daarbij het belang

dit voor de provincie Noord-Brabant een levensbehoefte is,

van de rol van Bart Louwers en de betrokken teamleden:

om samen te werken in de regio. Hij vertelde en passant

“Bart heeft het idee uitgewerkt en met vasthoudendheid

en trots dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen

vormgegeven, samen met het team eromheen.” Wil Rutten

die Brabant tot proeftuin maakt voor vernieuwingen op
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de arbeidsmarkt. In de provincie zijn initiatieven om de

gedaan zal worden, maar dat ook de ontworpen tegel een

werkgelegenheid te vergroten, maar vaak worden die door

speciaal doel had. Hij vroeg daarbij Wil naar voren te

regelgeving belemmerd. Minister Asscher van Sociale zaken

komen en onder oplezing van de officiële namen van

en Werkgelegenheid, steunt de motie. Hij was heel enthousiast

Wil Rutten werd hij geridderd in de orde van het A&O-fonds

over de initiatieven in Brabant, om mensen van werk naar

Provincies en kreeg daarbij de unieke tegel omgehangen.

werk te helpen. Als voorbeeld noemde hij het Transfercentrum

Onder luid applaus werd de bijeenkomst afgesloten,

West-Brabant van ACE, een regionaal werkgeversnetwerk uit

waarna werd overgegaan tot de welverdiende borrel.

West-Brabant.
Daarbij leek het officiële deel van de prijsuitreiking voorbij
en nodige Wil Rutten iedereen uit voor de feestelijke borrel.
Maar Peter Smits, manager van het A&O-fonds Provincies,
stak daar een stokje voor en nam het woord. Hij gaf aan dat
de borrel nog even moest wachten. Hij richtte het woord tot
Wil Rutten en stond stil bij het feit dat dit de laatste week is
voordat hij met pensioen gaat. En bij een afscheid hoort een
cadeau. Nader onderzoek leverde op dat Wil graag ‘tegels’
voor zijn afscheid wilde. Pragmatisch als het A&O-fonds
Provincies is, werd er gelijk een tegel ontworpen, toen al
snel bleek dat het ging om tegels voor Stichting Mariamma.
Peter verzekerde Wil dat de donatie voor de tegels zeker
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