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MENSEN IN BEWEGING
BEST PRACTICES VERSLAG VAN EEN SERIE MASTERCLASSES

Inleiding
“Mensen in beweging”; met dit motto heeft het A&O fonds

het kwantitatieve personeelstekort bij de overheid, waarvoor

Provincies in 2013 een serie Masterclasses georganiseerd

in 2010 nog werd gewaarschuwd, niet meer op zal treden.

waarin best practices en ervaringen op het gebied van

De inschatting is nu dat de uitstroom naar pensioen bij

personeelsmobiliteit bij provincies verzameld zijn. De

de overheid ongeveer gelijk zal lopen met de benodigde

provincies hebben door de vergrijzing van de arbeidsmarkt

instroom. Dit betekent echter niet dat er geen opgave is

te maken met een sterke uitstroom van personeel. Tegelijk

voor overheden op het gebied van personeelsbeleid. Het

wordt door ontgroening het aantrekken van nieuw talent

rapport concludeert: “….die uitdaging is meer in termen van

moeilijker en stellen veranderende positie en taken van

kwaliteit dan van kwantiteit. Een veranderende relatie tussen

de provincies nieuwe eisen aan de huidige medewerkers.

overheid en burgers, decentralisering en digitalisering,

Dit geeft nieuwe uitdagingen: het realiseren van een grotere

stellen de professional voor nieuwe uitdagingen” (Bron:

mate van mobiliteit en brede inzetbaarheid van de

De Grote Uittocht, een update, september 2013).

medewerkers.
In de serie masterclasses “Mensen in beweging” is aan de
In september 2013 verscheen het rapport ‘De Grote Uittocht,

hand van drie concrete casussen in beeld gebracht op welke

een update’. De belangrijkste conclusie van de update is dat

wijze provincies bezig zijn met deze uitdagingen op gebied
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van inzetbaarheid en mobiliteit. Voorliggende publicatie

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de opzet en ervaringen van de

beschrijft de belangrijkste resultaten van de masterclasses.

masterclasses. Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de

De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens een workshop op

resultaten kunnen direct naar hoofdstuk 3 gaan. Dit hoofdstuk

het HR-festival Klaar voor de Toekomst, wat door de A&O-

gaat in op de belangrijkste best practices die interessant

fondsen van provincies, gemeenten en waterschappen is

zijn voor bredere toepassing. Drie provincies worden

georganiseerd op 7 november 2013. Tijdens deze workshop

hierbij uitgelicht: de aanpak van Utrecht, Overijssel en

is gediscussieerd over de toepasselijkheid van de provinciale

Noord-Holland.

best practices voor gemeenten en waterschappen.

In hoofdstuk 4 worden een aantal rode draden en leerpunten uit de gepresenteerde aanpakken gepresenteerd.

Leeswijzer

De publicatie sluit af met een beschouwing over de

In hoofdstuk 1 wordt eerst de context en achtergrond-informatie

toepasbaarheid van de best practices voor de andere

gegeven over de positie van de provincie als werkgever en

decentrale overheden: gemeenten en waterschappen.

actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens wordt
een aantal relevante ontwikkelingen bij de overheid in
het algemeen en de provincies in het bijzonder geschetst.
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Aanleiding en achtergrond
D E PROVINCIE ALS WERKGEVER
De

werkgelegenheid

bij

de

provincies

is

sinds

2010

aan

het

krimpen.

De afname in de laatste drie jaar is de sterkste sinds begin van de metingen in
1994. Het aantal fte bij provincies is eind 2012 10.661, het aantal werknemers
bedraagt 11.765. Naar verwachting zal de werkgelegenheid nog verder
afnemen. Dit hangt samen met de uitplaatsing van werknemers naar de regionale
uitvoeringsdiensten en taakstellingen als gevolg van bezuinigingen op het
provinciefonds (Bron: Personeelsmonitor Provincies 2012, A&O-fonds Provincies).

1
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Bij de provincies werken, net als bij het totale openbaar

diensttijd bij de provincie is 15 jaar. In 2011 en 2012 zijn

bestuur, relatief veel mannen (64%). Het aandeel ouderen

minder mensen in- en uitgestroomd dan de jaren ervoor. Het

(39% is 50-plusser), hoogopgeleiden (53%) en deeltijders

aantal medewerkers dat op het maximum van de schaal zit,

(40%) is bij de provincies groot, ook in vergelijking met het

is in 2012 weer toegenomen en is nu 72% van het totale

totale openbaar bestuur. De instroom van nieuw personeel

personeelsbestand. In 2011 was dit nog 69%. Provincies

is de afgelopen vijf jaar ontgroend: er stromen relatief

hebben in 2012 2,4% van de loonsom uitgegeven aan

minder jongeren in. De uitstroom van werknemers tot 55

loopbaan, scholing en mobiliteit. Dit ligt ruim boven de cao-

jaar is vrij laag. Tot deze leeftijd is de uitstroom naar een

norm van 2%. Onderdeel hiervan zijn de uitgaven aan het

andere baan (bij de overheid of daarbuiten) de belangrijkste

POB, 0,5% van de loonsom.

uitstroomreden.

ONTWIKKELINGEN
De uitstroom naar pensioen ligt bij provincies gemiddeld iets
hoger dan bij de andere overheidslagen en de mobiliteit

Een aantal maatschappelijke trends zijn relevant als het

naar andere sectoren ligt iets lager. De benodigde

gaat om de provincie als werkgever en het vraagstuk van

personeelsinkrimping komt ongeveer overeen met de

mobiliteit en duurzame inzetbaarheid: de veranderende

uitstroom naar pensioen. Pas na 2017 ontstaat er wat meer

bevolkingssamenstelling,

ruimte. De uitstroom wegens pensionering blijft relatief groot

werknemers, en het nieuwe werken en digitalisering. Ook

(Bron: De Grote Uittocht, een update, september 2013).

ontwikkelingen binnen de provinciale overheid spelen een

De Personeelsmonitor Provincies 2012 laat zien dat een groot

rol.

deel van de medewerkers die bij de provincie binnenkomt,
ook lang blijft werken bij de provincies. De gemiddelde

veranderende

voorkeuren

van
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De beroepsbevolking verandert

gaat uit van eigen kracht en streeft meer persoonlijke doelen

De komende jaren verandert de Nederlandse beroeps-

na. Resultaatgerichtheid en vindingrijkheid zijn belangrijke

bevolking. Er zal sprake zijn van gelijktijdige vergrijzing,

kenmerken voor deze generatie. De generatie Y (1971-

ontgroening

met

1980) streeft naar erkenning en zelfontplooiing. Deze

pensioen en het aantal jongeren neemt na 2010 af,

generatie hecht meer aan plezier in het werk dan status

waardoor er minder mensen de arbeidsmarkt opstromen.

en zoekt naar flexibiliteit en een goede werk-privé-balans.

Het aantal niet-westerse allochtonen is in 35 jaar gegroeid

Werkgevers die werknemers uit alle drie generaties willen

van 0,1 tot 1,8 miljoen. Tot 2030 is de verwachting dat

aantrekken, hebben een gedifferentieerd beleid nodig.

en

verkleuring.

Babyboomers

gaan

deze groep verder stijgt naar 2,4 miljoen. De vergrijzing
beïnvloedt de arbeidsmarkt en verandert tegelijkertijd de

De toekomstige werknemers zijn opgegroeid met Internet,

vraag naar overheidsdiensten. Doordat in de komende jaren

Hyves, Twitter, blogs, communities en smartphones. Vooral

meer ouderen de arbeidsmarkt verlaten dan dat er jongeren

het gebruik van de nieuwe sociale media heeft een niet te

toetreden, is een terugkeer naar een krappe arbeidsmarkt te

onderschatten invloed op de manier van werken binnen en

verwachten.

buiten organisaties. Jongeren zijn gewend om op moderne
wijze contacten te onderhouden en nemen dit mee in

Voorkeuren van werknemers veranderen

hun manier van werken. Werkgevers die de slag om de

De arbeidsmarkt wordt bevolkt door drie generaties, die elk

schaarser wordende jonge medewerkers willen winnen,

hun eigen voorkeuren hebben. De babyboomers (geboren

moeten inspelen op de behoeften van deze groep.

tussen 1940 en 1955) hechten aan verantwoordelijkheid in
het werk, vinden status en statussymbolen belangrijk en zijn

Steeds meer mensen kiezen ervoor om ZZP’er (zelfstandige

loyaal aan een organisatie. De generatie X (1956-1970)

zonder personeel) te worden. Op dit moment zijn er in

10
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Nederland ongeveer één miljoen ZZP’ers. Als deze trend zich

In de 21e eeuw staan de kenniseconomie en de kenniswerker

doorzet, zal dit over tien jaar zijn opgelopen naar 2 miljoen.

(ondersteund met nieuwe ICT-hulpmiddelen) centraal. De

Hierdoor zullen enerzijds minder mensen beschikbaar zijn

kenniswerker beschikt naast eigen deskundigheid, vooral

als werknemer op de arbeidsmarkt, anderzijds zullen er

over de vaardigheid om kennis te vinden en te beoordelen

meer mogelijkheden zijn om specifieke kennis in te huren.

door deelname aan allerlei netwerken.

De groei van het aantal ZZP’ers wordt overigens op dit
moment afgeremd door de economische crisis (CPB, 2009).

Ook van groot belang is dat het werk steeds meer tijden plaatsonafhankelijk wordt. Daarmee kan tegemoet

Digitalisering

gekomen worden aan wensen van toekomstige generaties.

De ontwikkelingen van internet en communicatietechnologie

Tegelijkertijd stelt dit organisaties voor de uitdaging mensen

volgen elkaar in een hoog tempo op. De opkomst van

en samenwerkingsverbanden te motiveren en te stimuleren om

web 2.0 vormt daarin een nieuwe fase. De fase daarvoor

zich te verbinden aan de doelstellingen van de organisatie.

bestond hoofdzakelijk uit het digitaliseren van gegevens
en het aanbieden van informatie (eenrichtingsverkeer). De

Ontwikkelingen binnen de provinciale overheid

introductie van de interactieve mogelijkheden van web 2.0

Ook

maakt vooral het steeds sneller delen en het wereldwijd

ontwikkelingen

uitwisselen en maken van kennis mogelijk. Er ontstaan

provincie als werkgever. Relevante ontwikkelingen zijn de

allerlei vormen van virtuele samenwerking via het gebruik

kritischer wordende burger, veranderingen in rol en taken

van Wiki’s, forums, sociale netwerken, crowdsourcing,

van overheden, afnemende overheidsfinanciën en de

vraag- en aanbodfaciliteiten e.d.

toenemende focus op kerntaken.

binnen

de

provinciale

gaande

die

overheid
invloed

zijn

hebben

diverse
op

de
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Deze ontwikkelingen stellen eisen aan het personeelsbeleid
voor de komende jaren, waarbij twee thema’s centraal
staan: kwaliteit en flexibiliteit van (inzet van) medewerkers.
Medewerkers hebben in de eerste plaats kwaliteiten nodig
om adequaat om te kunnen gaan met veranderingen in
de omgeving. Daarnaast is van belang dat de kwaliteiten
van medewerkers aansluiten bij de rol en positie van de
provincie. Eén van de kwaliteiten waar steeds sterker
beroep op gedaan wordt, is een flexibele houding en
daarmee brede inzetbaarheid in de provinciale organisatie.

“KWALITEIT EN F L EX I BI L I TEI T
S TAAN CEN TR A A L I N
HET PERS O N EEL S BEL EI D
D E KOMEN D E J A R EN”
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Opzet en ervaringen van
de masterclasses
De serie masterclasses Mensen in Beweging bestond uit drie masterclasses
en een afsluitende bijeenkomst op het HR-festival Klaar voor de Toekomst op
7 november 2013. Bij iedere masterclass stond de aanpak van één
provincie centraal, achtereenvolgens: Utrecht, Overijssel en Noord-Holland.
Er werd gewerkt volgens de formule ‘leren van en met elkaar’, waarbij
het programma bestond uit een mix van een presentatie door de centraal
staande provincie en interactieve werkvormen, waarin werd geoefend met
de gepresenteerde instrumenten en/of de aanpak bediscussieerd werd.
De afzonderlijke masterclasses werden bezocht door gemiddeld 25-35
deelnemers, vooral personeels- en loopbaanadviseurs, OR-leden, vakbondsleden
en managers van provincies en gemeenten.

2
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Iedere bijeenkomst werd geëvalueerd en de resultaten

de gepresenteerde best practices in de eigen organisatie te

werden gebruikt bij de opzet van de volgende masterclass.

promoten en in te voeren.

Uit de evaluaties komt naar voren dat het thema ‘mensen
in beweging’ sterk leeft binnen de sector. Een substantieel

Geconcludeerd kan worden dat het instrument van de

aantal

masterclasses

masterclass, gebaseerd op een mix van kennishalen,

bijgewoond. De waardering voor de workshops was hoog

deelnemers

heeft

alle

drie

de

-brengen en -delen, geschikt is als ondersteuning bij

(7,8 op een schaal van 1 tot 10), waarbij men vooral positief

provinciale

was over de mogelijkheden tot kennisdeling en overleg met

HR-vraagstukken.

beleidsontwikkeling

op

het

gebied

van

collega’s uit andere organisaties. Ook de rol van de (interne
en externe) procesbegeleiders – die bij de drie masterclasses
de taak hadden om de centraal staande provincies te
ondersteunen in hun presentaties, als ook het begeleiden
van de inhoudelijke discussies – werd positief gewaardeerd.
Een aandachtspunt is de mate waarin de door de drie
provincies gepresenteerde aanpakken ook voor andere
provincies toepasbaar zijn. De verschillen tussen provincies
in wijze waarop met het thema mobiliteit wordt omgegaan,
de rol van P&O en medezeggenschap daarin en de
houding van het management, maken het soms lastig om

“ H E T T H E MA ME N S E N IN
B E W E GIN G L E E F T S T E R K B IN N EN
DE P R OVIN C IA L E S E CT O R ”
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3

De gevonden best practices
Zoals beschreven, stond bij iedere masterclass de aanpak
van één provincie centraal. Achtereenvolgens waren dit
Utrecht,

Overijssel

en

Noord-Holland

(alle

presentaties,

verslagen en achtergrondinformatie van de drie masterclasses
zijn te vinden op de website van A&O-fonds Provincies).
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logische clustering van functies die over afdelingen heen
werken en verschillende functieniveaus kennen.

UTRECHT: “DE MAAKBAARHEID VAN
MOBILITEIT”

n

Selectie vindt plaats op basis van kwaliteit in relatie tot de
krimpopgave.

De provincie Utrecht gaf de aftrap in de eerste masterclass op

In de Utrechtse aanpak is er verder veel aandacht voor

4 februari met als motto “De maakbaarheid van mobiliteit”.

flankerend beleid ter bevordering van mobiliteit. Instrumenten

Kernbegrippen in de Utrechtse aanpak zijn:

zijn bijvoorbeeld een stimuleringsregeling voor vrijwillig
vertrek, loonsuppletie bij vertrek naar lagere inschaling, de

n

Reorganisatie wordt gezien als onderdeel van een

mobiliteitstafel en vrijwillige outplacement trajecten.

grotere veranderopgave en niet als een op zichzelf
staande structuuraanpassing. Niet de structuuraanpassing

Waardering door de deelnemers

staat voorop, maar een breder verandertraject met

De Utrechtse aanpak werd door de deelnemers van de

diverse pijlers zoals leiderschap en cultuur, krimp op de

masterclass positief gewaardeerd vanwege het ruime

bedrijfsvoering en personeelsmobiliteit.

flankerend beleid, de (collectieve) verantwoordelijkheid van
het management voor de totale opgaaf, het uitgangspunt

n

Accent ligt op organische krimp (zoveel mogelijk

van krimp zonder (formele) reorganisatie en het principe

vermijden van gedwongen ontslag) met organisatiebrede

van organisch veranderen. Ook vond men het gebruik van

functiegroepen in plaats taakstellingen per afdeling.

een mobiliteitstafel voor het bespreken van casuïstiek een

Deze functiegroepen bestaan uit functiefamilies met een

interessant instrument.
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Discussie

Een andere vraag die naar voren kwam, is of iedere

De discussie over de Utrechtse aanpak spitste zich toe op

mobiliteitsbeweging

de mate waarin mobiliteit voor de werkgever maakbaar

mobiel zijn zélf geeft immers al voldoende beloning

is. Maakbaarheid suggereert een van bovenaf gestuurd

aan de medewerker (doordat hij/zij beter inzetbaar en

proces. Mobiliteit zou echter juist moeten gaan om een

weerbaarder wordt). Een zinvolle stimulans voor de mensen

vanuit de medewerker zelf voorkomende wens tot duurzame

die een zetje nodig hebben, lijkt echter wel wenselijk. Als

inzetbaarheid. De rol van de organisatie bestaat in die visie

je flexibele medewerkers wilt moet je als organisatie ook

vooral uit het ondersteunen van de medewerker met behulp

een duidelijk perspectief geven van wat je van je organisatie

van flankerend beleid. Het beste werkt daarbij naar mening

en je medewerkers verwacht, ook naar de toekomst toe.

wel

beloond

moet

worden.

Het

van de deelnemers, toch een mix van verleiden en dwang. De
gedachte is dat geheel zonder dwang c.q. een dwingende

Een derde discussiethema is de spanning tussen de

prikkel, mobiliteit onvoldoende op gang zal komen. Een

noodzaak

interessante vraag die naar voren kwam is of het inherent

duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de langere

is aan de (provinciale) overheidsorganisaties, dat zelf actief

termijn. Met dit dilemma worstelen meer provincies

bezig zijn met inzetbaarheid en mobiliteit voor medewerkers

waarbij

niet of minder van zelfsprekend is. De gedachte bij de

provinciale organisaties (zie hoofdstuk 1), de geringe

deelnemers was dat de gemiddelde provinciale medewerker

in- en uitstroom en de lange dienstverbanden, het

nog (te) beperkt bezig is met het actief managen van zijn/

enerzijds noodzakelijk maken om extra te investeren

haar loopbaan.

in ontwikkeling van het eigen personeel en anderzijds

tot

de

korte

termijnkrimp

onevenwichtige

en

de

wens

leeftijdsopbouw

tot

van

te investeren in het aantrekken van nieuwe (jonge)
medewerkers.
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De eerste masterclass m.m.v. de provincie Utrecht werd

Er zijn dus veel meer ’push’ en ‘pull’ factoren aan het werk

gehouden op 4 februari 2013. Inmiddels heeft de provincie

bij een veel grotere groep medewerkers dan bij de klassieke

Utrecht bij monde van Marleen Arbouw de volgende actuele

aanpak. Medewerkers gaan als gevolg hiervan sneller intern

stand van zaken toegevoegd, waarvoor dank.

solliciteren. Managers nemen van hun kant een brede groep
sollicitanten serieus, omdat zij gezamenlijk verantwoordelijk

Bij publicatie van dit verslag zijn we weer een paar maanden

zijn voor de kwaliteit binnen een functiegroep.

verder en kunnen we de eerste resultaten van de aanpak
positief waarderen. Hoewel het organisch reorganiseren
nog volop aan de gang is, kunnen we nu al concluderen
dat we in tweeënhalf jaar tijd een reductie van 850 fte naar
710 fte gerealiseerd hebben en dat de interne mobiliteit
behoorlijk gestimuleerd wordt. Er hebben ongeveer 60 interne
bewegingen plaatsgevonden. Dat komt door het werken met
afdelingsoverschrijdende functiegroepen, in combinatie met
het feit dat iedereen binnen een functiegroep in beweging
moet komen als er minder formatie is. Medewerkers weten
of hun eigen formatie voor 01-01-2015 vermindert of komt
te vervallen en dus ook of zij in beweging moeten komen.
Het opheffen van de comfortzone heeft een prikkelend effect.
Ook is het voltallige management bij het proces betrokken
en vindt selectie zo veel mogelijk plaats op kwaliteit.

“ DE E E R S T E R E S U LTAT E N
Z IJ N P O S IT IE F ”
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Waardering door de deelnemers
De Overijsselse aanpak werd als zeer verfrissend en
vernieuwend ervaren. Het op deze wijze expliciet maken
van boventalligheid leidde echter ook tot discussie of het

OVERIJSSEL: “VAN WERK NAAR WERK;
EEN NIEUWE VISIE”

reëel is om in deze crisistijd de verantwoordelijkheid zo sterk

De provincie Overijssel presenteerde op 8 april 2013

Discussie en ervaring

haar aanpak. Centraal in de aanpak staat het concept

Binnen de aanpak werden diverse dilemma’s besproken.

“Overijssel@Search (O@S)”. Overijssel@Search is een apart

Ten eerste de vraag of het wenselijk is dat boventalligen

opgericht werkbedrijf van de provincie Overijssel dat als

klussen doen binnen de eigen organisatie. Bij de meeste

opdracht heeft om in maximaal twee jaar tijd boventallige

organisaties is dat wel gebruikelijk, omdat boventalligen

medewerkers van werk naar werk te begeleiden. De

daarmee productief zijn voor de organisatie, ze ervaring

boventallige medewerkers worden binnen het Werkbedrijf

opdoen en hun CV ontwikkelen, het minder spanning

Overijssel@Search geplaatst en gaan met en voor elkaar werk

geeft bij betrokkenen (ze zijn nog steeds nuttig voor de

genereren, kansen zoeken in de markt en regionaal een plaats

organisatie) en mensen in hun vertrouwde omgeving

veroveren. Ze gaan ook op zoek naar opdrachten om zelf uit

kunnen blijven. Echter in Overijssel benadrukt men ook de

te voeren, met als mogelijke uitkomst een nieuwe werkgever.

aanzienlijke nadelen: door continuering van het werk wordt

bij de medewerker zelf neer te leggen.

meestal onvoldoende urgentie gevoeld, dat er echt iets moet
veranderen waardoor men in een passieve houding blijft, de
afstand tot de arbeidsmarkt groeit (mensen blijven zich te veel
intern oriënteren) en als werkgever geef je een gemengd,

20
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niet consequent signaal af over het boventallig zijn. Om die
reden kiest men er in Overijssel voor om terughoudend te
zijn met inzet van boventalligen in de eigen organisatie.
Een ander dilemma in de aanpak was dat het werkbedrijf
bij succesvol opereren zichzelf snel zou kunnen uithollen.
Hoe meer boventalligen het lukt om een nieuwe werkgever
te vinden, hoe minder mensen beschikbaar zijn om het
werkbedrijf aan de gang te houden. De aanpak lijkt daarom
vooral geschikt met een bepaalde kritische massa van
boventalligen.

“MET EN V O O R EL KA A R
W ERK GEN ER ER EN EN KA NSE N
Z OEKEN”
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in drie fasen. Iedere situatie waarin (de ontwikkeling van)
een organisatie zich kan bevinden, valt onder één van
de drie fasen. Alleen fase 3 is daarbij wat traditioneel
onder een formele reorganisatie wordt beschouwd, de

NOORD-HOLLAND: “VITAAL
ORGANISEREN ~ VORMGEVEN AAN
CONTINUE VERANDERING”

andere twee fasen omvatten meer informele vormen van
organisatieontwikkeling.
Het concept vitaal organiseren is uitgewerkt en beschrijft

De provincie Noord-Holland was op 4 september 2013

de bestaande situatie, de mogelijkheden om tot aanpassing

de derde provincie die haar aanpak presenteerde. In het

van de organisatie te komen bij ieder en de rol van de

Noord-Hollandse concept staat vormgeven aan continue

medezeggenschap en het GO. Daarbij wordt in de eerste,

verandering centraal, met als motto “Vitaal Organiseren”.

deels ook in de tweede fase, geen hard onderscheid

De provincie Noord-Holland kwam tot haar aanpak,

gemaakt tussen organiseren en reorganiseren. Vooral de

deels vanwege de geleerde lessen bij de eerdere heftige

schaal waarop, en het tempo waarin veranderingen worden

reorganisatie uit 2005/2006 en deels op basis van de

doorgevoerd, maakt organiseren tot reorganiseren. Doel is

ervaringen van de nieuwe algemene directeur met vitaal

om grote, moeilijk stuurbare, veranderingen te voorkomen

organiseren bij de rijksoverheid.

door via kleine, minder ingrijpende stappen tot een zelfde
resultaat te komen; daarbij flexibeler te zijn, sneller te kunnen

Uitgangspunt van de aanpak is dat organisatieverandering

inspelen op omstandigheden en gemakkelijker tussentijds

gradaties kent van veranderingen: kleine, middelgrote en

te kunnen bijsturen. Ook is er ruimte om te experimenteren

majeure. Organisatieontwikkeling kan worden beschreven

en niet vooraf alles vast te zetten, en mogelijkheden om
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medewerkers meer kans te geven om zich tijdig en op

gevolgen verwacht worden, is een tweede instrument.

basis van eigen initiatief aan te passen aan veranderende

De medewerkers die tot een aangewezen groep behoren

omstandigheden. Risico’s van de aanpak kunnen ontstaan

worden aangeduid als ‘fase 2 kandidaten’. Door de

als de koers voor de lange termijn onvoldoende wordt

aanwijzing krijgen zij recht op extra voorzieningen van

uitgezet en vastgehouden, als beschermende mechanismen

sociaal flankerend beleid.

niet meer werken en als het evenwicht tussen flexibiliteit en

Een belangrijk aandachtspunt bij de aanpak is de

veiligheid in gevaar zou komen (Bron: Provincie Noord-

coproductie tussen de afdeling P&O en de lijnmanager.

Holland, Toelichting Vitaal Organiseren, “meer organiseren,

Nauwe samenwerking tussen de HRM-medewerkers en

minder reorganiseren”).

de mensen in de lijn is noodzakelijk voor een succesvolle
aanpak.

Instrumenten
De

aanpak

kent

een

aantal

(nieuwe)

instrumenten.

Discussie

De belangrijkste daarvan zijn de houtskoolschets en het

Diverse dilemma’s werden onderkend die grotendeels

aanwijzen van (groepen) functies. In de houtskoolschets

herkenbaar waren vanuit de eerdere discussies bij de

wordt

een

provincies Utrecht en Overijssel: Hoe betrek je de OR en de

onderdeel er op korte of langere termijn uit moet gaan

beschreven

hoe

de

organisatie

van

vakbonden op goede wijze in een minder formeel traject?

zien en worden de ‘waarom’ en ‘hoe te realiseren’

Kan ‘vrijwillige’ mobiliteit boventalligheid voorkomen in

vragen beantwoord. In de houtskoolschets wordt ook

huidige arbeidsmarkt? Hoe om te gaan met behoefte aan

aangegeven waar ten gevolge van de aanpassing van

flexibiliteit versus formele regels?

de organisatie personele gevolgen te verwachten zijn.
Het aanwijzen van (groepen) functies waarbinnen personele
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Lessons learned
De provincie Noord-Holland gaf vervolgens een aantal
lessons learned mee als tips voor provincies die met deze
aanpak aan de slag willen:
n

beperk de horizon voor het maken van een houtskoolschets:

n

ga niet teveel in details: houd het op hoofdlijnen en geef

n

maak een duidelijk transitieplan: is vaak kritischer dan de

stel een termijn (bijv. 3 jaar) en stel daarna jaarlijks bij;
ruimte;
visie, daar is men het wel snel over eens, maar de aanpak,
hoe komen we daar? Dat is veel lastiger. Van belang is
om ook dat helder te krijgen;
n

stel doelen: geef duidelijk aan waar je naartoe wilt;

n

betrek OR er vanaf het begin bij: maak ze deelgenoot
van jouw dilemma’s en neem hun zorgen serieus;

n

communicatie naar medewerkers goed organiseren: open
en transparant, wees duidelijk over wat je niet weet;

n

vertel als management allemaal dezelfde boodschap;

n

herhalen herhalen herhalen van de boodschap en het
waarom.
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4

Rode draden en leerpunten
De masterclasses hebben niet alleen inzicht gegeven in de aanpak van de
drie provincies maar hebben, als gevolg van de discussies en participatie
van de andere provincies, een breder beeld opgeleverd van effectieve
instrumenten op het gebied van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
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Mobiliteit is een managementfeestje!

dat er ingewikkelde formele procedures doorlopen moeten

Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

worden.

kunnen alleen met volledige inzet en steun van management
samenwerking tussen P&O en de lijnorganisatie is nodig

Duurzame ontwikkeling, ‘robuuste organisatie’ vraagt
nieuwe instrumenten

en het management moet actief steun uitspreken en een

Er wordt in toenemende mate flexibiliteit van zowel de

rol in de aanpak vervullen. De aanpak was bovendien

organisatiestructuur als van de individuele medewerkers

krachtiger als deze was ingebed in een breder traject van

gevraagd.

organisatieontwikkeling en niet alleen gericht was op het

organisatie die tegen een stootje kan, wordt bedoeld een

ontwikkelen van personeelsinstrumenten.

organisatie die zich permanent bijstelt en ontwikkelt op basis

en HRM samen, succesvol worden opgepakt. Nauwe

Met

de

term

‘robuuste

organisatie’,

een

van de eisen uit haar omgeving. Er worden van de P&O-

Klassieke reorganisaties zijn passé

afdelingen nieuwe aanpakken en instrumenten gevraagd. In

Het lijkt er sterk op dat de tijd van ‘iedere vier tot vijf jaar

de serie masterclasses zijn goede voorbeelden naar voren

een omvangrijke reorganisatie’ voorbij is. Begrippen als

gekomen om op een vernieuwende manier met mobiliteit om

organisch krimpen, continu veranderen en vitaal organiseren,

te gaan.

benadrukken

dat

de

moderne

overheidsorganisatie

aanpassen van de organisatie op de veranderende

Focus op ontwikkeling van medewerker versus
ontwikkeling van structuur

omgeving en eisen van stakeholders, vragen continue

In aansluiting bij het voorgaande punt ligt het accent steeds

aandacht. Organisaties proberen zich zo te organiseren dat

sterker op het ontwikkelen van de medewerkers en het ’fit

deze aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, zonder

for use’ maken van de organisatie. Het gaat steeds meer

permanent in staat van organisatieverandering is. Het

27

MENSEN IN BEWEGING
BEST PRACTICES VERSLAG VAN EEN SERIE MASTERCLASSES

om de kwaliteit van de medewerkers. Zeker in krimpende

medewerkers. Voor de ondernemingsraden en vakbonden

organisaties met relatief weinig instroom legt dat een grote

vraagt dit herbezinning op haar rol en positie. De werknemer

nadruk op het (door)ontwikkelen van de eigen medewerkers.

als gelijkwaardige gesprekspartner van het management op

Dat geldt des te meer nu er in toenemende mate beperkingen

het thema loopbaan en duurzame inzetbaarheid, kan zowel

zijn aan budgetten voor externe inhuur. In hoofdstuk 1 werd

voor leidinggevenden als medewerkers lastig zijn.

al beschreven dat provincies ruim meer dan de cao-norm
besteden aan opleiding en scholing van medewerkers. De

Aantrekkelijke werkgever

verwachting is dat dit de komende jaren ondanks de krappe

De komende jaren zullen provincies als gevolg van

overheidsfinanciën zo zal blijven.

leeftijdsuitstroom weer (al zij het beperkt) ruimte krijgen voor
het aantrekken van nieuw personeel. Eerder is het dilemma

Partnerrelatie: werkgever – medewerker –
medezeggenschap

van krimp versus de lange termijn wens tot evenwichtige

Het steeds minder volgen van de formele regels en werken

bij voldoende instroom van nieuwe (jonge en cultureel

binnen de traditionele kaders van het sociaal statuut,

diverse) medewerkers. Het positioneren van de provincie

geeft een extra nieuwe dimensie aan de relatie met de

als aantrekkelijke werkgever voor jonge en allochtone

medezeggenschap. Het vraagt ook van OR en vakbonden

medewerkers, vraagt nadrukkelijk aandacht.

een andere houding en manier van denken. Meer en
meer zoekt de werkgever naar een partnerrelatie met de
medezeggenschap en dat is voor OR-leden en vakbonden
niet altijd een comfortabele positie. Ook benadrukt de
werkgever steeds sterker de eigen verantwoordelijkheid van

personeelsopbouw genoemd. Provincies hebben belang
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Verbreding naar andere
overheden
De resultaten van de masterclasses zijn gepresenteerd op het HR-festival
Klaar voor de toekomst op 7 november 2013. In een forumdiscussie met
vertegenwoordigers vanuit de provinciale, gemeentelijke en waterschapssector
is bediscussieerd in hoeverre de gevonden aanpakken ook buiten de provinciale
wereld toepasbaar zijn.
Een eerste opvallende constatering is de grote belangstelling voor de workshop
tijdens het festival. Al ruim voor aanvang was de zaal volledig bezet. Deelnemers
kwamen vooral uit de gemeentelijke en waterschapswereld, waaruit we kunnen
concluderen dat ook daar het thema veel aandacht vraagt.

5
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Verder bleek dat de voor de provincies geschetste

concreet te maken en naar zichzelf te vertalen. Ook geven

problematiek,

succesverhalen van collega’s vertrouwen en een positieve

ook

bij

gemeenten

en

waterschappen

wordt herkend. Gemeenten hebben een relatief meer

stimulans;

diverse personeelsopbouw dan provincies, terwijl de
waterschappen veel overeenkomsten vertonen met het

n

werk samen met partners in de regio en met collega-

provinciale beeld. De overeenkomsten tussen de drie

overheden, zie elkaar niet als concurrent op de

overheden zijn sterker dan de verschillen; allen hebben

arbeidsmarkt. Vrijwel alle organisaties zijn actief bezig in

mobiliteit en inzetbaarheid als kernthema’s in het HRM-

een netwerk van collega-overheden en regionale partners;

beleid benoemd en besteden er veel aandacht aan.
Het is duidelijk dat overheden op zoek zijn naar
(ver)nieuwe(nde)

instrumenten

die

verder

gaan

dan

de gebruikelijke.

n

benader mobiliteit breed, het gaat niet alleen om nieuwe
functies maar ook om tijdelijke opdrachten, stages, ruilen
van werkplek, etc. De traditionele aanpak met functies en
functiewaardering kan een belemmering zijn voor mensen

Aanvullende best practices die tijdens de forumdiscussie

om mobiel te worden. Verticale mobiliteit is maar voor

naar voren kwamen, zijn:

een klein deel van de medewerkers mogelijk. Duurzame
inzetbaarheid vraagt verbreding van inzet door horizontale

n

besteed veel aandacht voor het communiceren van

mobiliteit. Tijdelijke opdrachten, projecten, stages en

(individuele) succesverhalen, ofwel benadruk vooral

ruilen van werkplan zijn hierbij krachtige instrumenten.

concrete positieve voorbeelden en maak ze persoonlijk.
Hierdoor wordt het voor medewerkers mogelijk de
abstracte begrippen als mobiliteit en duurzaamheid
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