
Welkom! 

Masterclass A&O Fonds Provincies 
Utrecht, 8 april 2013 



Wat gaan we doen? 

 Aanvliegroute vanuit de Provincie Overijssel 

 Achtergrond en theoretische kaders oplossing 

 Lagerhuisdiscussie 

 Inrichting en ervaringen Overijssel@Search 

 Dillema’s, discussie en terugkoppeling 



 
 

 

 

Organisatie ontwikkeling  

& 

HRM beleid  

 

Provincie Overijssel 



 Overijssel Straks 

Organisatie doorontwikkeling 

Overijssel klaar voor de toekomst. 
Doorzichtig, krachtig, betrouwbaar 
en effectief middenbestuur. 

De metafoor van de vuurtoren van Overijssel Straks geeft al aan dat de richting van 
het programma vast staat.  



 

 

 Kernwaarden 

 

Resultaatgerichtheid 
Je weet waar je naar toe wilt. We maken afspraken over wanneer, hoe goed en wat je 
doet. Deze afspraken dragen bij aan de doelen van de provincie. Je laat je resultaten zien 
en werkt zonder zijpaden. Wanneer je doelen niet gehaald dreigen te worden neem je 
actie. Je staat voor de juiste combinatie van denken, durven en doen.  
 
 
Openheid  
Openheid staat voor transparant zijn, duidelijkheid bieden, fouten toegeven, humor, 
reflectie en feedback. Je stelt je kwetsbaar op, gaat het gesprek aan en legt verbindingen 
binnen en buiten de organisatie. Zo draag jij bij aan een succesvolle, open organisatie. 
 
 
Bevlogenheid  
Je bent bevlogen en vindt bezieling in je werk bij de provincie. Je werkt met veel energie 
aan je opdrachten en bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Je gaat er helemaal 
in op. Je werk maakt je trots en enthousiast.  

 



Doorontwikkeling Organisatie 
Overijssel Straks 

 3 fasen 

▫ Eenheden en management 

▫ Bedrijfsplan en Reorganisatie 

▫ Transitie en Boventalligheid 

 



Eerste fase 



Tweede fase 

 Bedrijfsplan 

▫ 10 hoofdstukken 

▫ Algemene uitgangspunten  

▫ 8 hoofdstukken ; 1 per eenheid 

▫ Afsluitend transitiehoofdstuk 

 Reorganisatie 

▫ Taakstelling (Coalitie) : terug van 847 naar 765 

▫ Taakstelling (Ruimte) : terug van 765 naar 710 

▫ Ruimte: Van 710 naar 740 (€ ruimte) 

 

 



Derde fase 

 Transitie 

 Boventalligheid 

 Verwachting aantallen 

 Verwachting samenstelling 

 



Populatie HPK-en provincie Overijssel 

Omvang, samenstelling en kenmerken  



Omvang 



Arbeidsmarktkenmerken 

 Sterke verbondenheid met de provincie 

 Lange dienstverbanden 

▫ intern ontwikkeld en doorgestroomd 

▫ disbalans tussen kwalificatie en functieniveau  

▫ veel op maximum van de schaal 

▫ weinig arbeidsmarktervaring 

 Goede arbeidsvoorwaarden 

▫ relatief hoog ingeschaald 

▫ goede  regelingen, pensioenen en 
werkomgeving  

 



Gedrags-/cultuurkenmerken 

 Grote behoefte aan zekerheid  

 Neiging om vast te houden aan het bestaande 

 Loyaal / gevoelig voor hiërarchie 

 Vakgericht  

 Meer georiënteerd op: 

▫ Rechtspositie dan arbeidsmarkt 

▫ Inhoud dan op proces 

▫ Procedures dan op klant  

 



Leidende principes HRM:  
 

 Met ziel en zakelijkheid 

 Eenheid en verscheidenheid 

 Doelgericht investeren in mensen 

 

Vernieuwd HRM beleidsplan in 2013 



Keuzeproces externe partij 

 Onderhandse aanbesteding 

1. Vragen om Projectleider 

2. Vragen om een visie en een plan van aanpak 

3. Inhuur uitvoerders wordt later vormgegeven 
op basis van plan projectleider 

 Klassieke èn innoverende partijen uitgenodigd 

 Eerst voorlichting gezamenlijk, toen offertegang, 
daarna gesprekken en keuze 



Onderliggende Diensten 



Criteria samenvattend 

 Prijs 

▫ Projectleider en onderliggende diensten 

 Snelheid  

▫ Percentage na een jaar en einde opdracht 

 Duurzaamheid (behoud van werk)  

▫ Kwaliteit van plaatsingen 

 Verwachte aantallen 40 – 70 medewerkers 

▫ Wat is minimale score na een jaar? 

▪ Resultaat 70%   =>  dan is bonus 0 % 

▪ Resultaat 80%   =>  bonus in percentage  

▪ Resultaat 60%   =>  malus, voorbeeld ??   

 



Lagerhuisdebat: 
 

Humaan ontslaan kan. 



Theoretische kaders en 
uitgangspunten Brooklyn Groep 



Drie pijlers: 

 
1. Duurzame inzetbaarheid. 

Zelfsturing: architect van 

de eigen loopbaan 

 

2. Jobmarketing 

 

3. Werk –  

 detachering, 

 projecten, stage 



 
Aanleiding is dat voor jullie dingen fors gaan veranderen tot 2015.  
Insteek is in 2013 tijd te nemen om hiermee aan de slag te gaan,  

met jouzelf aan het stuur van je loopbaan 
 
 

1. Hoe zie jij je werk over drie jaar? 
 

2. Ben jij interessant voor een andere werkgever? 
 

3. Wanneer heb je voor het laatst een stap in je loopbaan gezet, je 
CV geactualiseerd, een werkrelevante opleiding gevolgd, was je 
actief in je netwerk, met social media? 
 
 
 
 
 

Kansen of Bedreiging? 

 



 
Aanleiding is dat voor jullie dingen fors gaan veranderen tot 2015.  
Insteek is in 2013 tijd te nemen om hiermee aan de slag te gaan,  

met jouzelf aan het stuur van je loopbaan 
 
 

1. Hoe zie jij je werk over drie jaar? 
 

2. Ben jij interessant voor een andere werkgever? 
 

3. Wanneer heb je voor het laatst een stap in je loopbaan gezet, je 
CV geactualiseerd, een werkrelevante opleiding gevolgd, was je 
actief in je netwerk, met social media? 
 
 
 
 
 

Kansen of Bedreiging? 

 



Duurzame inzetbaarheid = 

 Het vermogen werk te houden 

 … en daarin toegevoegde waarde te leveren  

 

 Desgewenst nieuw werk te krijgen  

 … en altijd verder kunnen kijken dan je volgende baan. 

“De beste manier om het verlies van werk op te vangen, is het 
vergroten van de kansen op nieuw werk” (Lodewijk Asscher) 



GROOT 

Gijzelaars 

Oriëntatie op 
organisatie 
(loyaliteit) 

KLEIN 
Terroristen 

LAAG 
Oriëntatie op de eigen loopbaan 

Apostelen 

Huurlingen 

HOOG 



… en WAT heb jij nodig?? 



 

26 

Want dit is de Nederlandse arbeidsmarkt 



Werkloosheid per provincie 

2



Krimp vs. Groei 
 





Dus Wie bepaalt jouw toekomst? 



Waar sta jij op de arbeidsmarkt? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Courant 

Niet courant 

Voorbereid Niet voorbereid 



Wat maakt jou gewild? 

 Werkzaam boven Werkloos 

 Courantheid belangrijker dan leeftijd 

 N.B.: > 6 maanden in de WW is Incourant 

 Vaardigheden belangrijker dan Competenties 

 Meest geoptimaliseerde baan <=> meest geschikte baan  

 We zijn in staat om maar 1/3 van de voor ons geschikte vacatures 
te vinden 

 Op elke 800 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking, 
hebben we 1 oriëntatiesite 



Dus….. 

1. Stel, je organisatie reorganiseert morgen, wat in jou maakt dat ze 
jou houden? 

2. Stel, je organisatie valt morgen om, wat in jou maakt dat de 
concurrent jou graag in dienst neemt? 

 

….even navoelen  
     Bespreek in groepjes van drie jouw eigen situatie in dit geval 

 

 Waar sta je? 

 Wat ga jij doen? 

 Waar heb je hulp bij nodig? 

 



Welkom bij O@S 



Ambities (1) 

 Z.s.m. herplaatsen met respect voor individuele situaties, 
talenten en arbeidsverleden 

 

 Waar haalbaar en effectief detacheringsplaatsen, 
oriëntatiestages en proefplaatsingen. 

 

 Waar mogelijk mensen plaatsen op ‘interne klussen’.  

 

 



Ambities (2) 

 Een proces ingebed in redelijkheid (hart) en doelstellingen 
& spelregels (hard). 

 

 Waar noodzakelijk het, met medewerkers, samen 
ontwikkelen van andersoortige mogelijkheden om hun 
inkomen te verwerven: WerkCreatie, Talentenfabriek 

 

 Iedereen optimaal voorbereid op de buitenwereld: 
duurzaam inzetbaar, architect van de eigen loopbaan 

 



Doelen Overijssel@Search: 

 
 Een nieuwe werktoekomst, waarschijnlijk extern! 

 Duurzaam uitplaatsen (vanaf jaarcontract, voorkeur vaste 
banen uiteraard) 

 Detacheringen en opdrachten verwerven 

 Streven is 95% van de mensen een bestemming te geven 

 Creëren van een (tijdelijk) werkbedrijf  

 Bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers 

 

 

 

 



Uit de hangmat komen 

▫ ZELFVERTROUWEN CREËREN 

▪ Begeleiding bij voorkeur in de groep 

▪ Gezond Gedrag entameren 

▪ Kennis over eigen situatie en markt geven 

 

▫ EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID GEVEN 
(Semmler) 

▪ Jobmarketing 

▪ Werkbedrijf 

  



3 hoofdstromen in O@S 

1. Begeleiding 

▫ gericht op arbeidsmarktrijp maken 

▫ gebaseerd op jobmarketing 

▫ detachering & klussen als middel 

▫ duurzaam inzetbaar & werk als einddoel 

2. Arbeidsmarktbegeleiding / Jobhunt 

▫ gericht op ondersteuning netwerk Jobmarketing-groep 
en uitplaatsing van sommigen (Jobclub) 

3. Werkbedrijf 

▫ Verantwoordelijk geven; architect eigen loopbaan 

▫ Werkfit maken en houden 

▫ Leerbedrijf 

▫ Voor, door en met elkaar het markt op! 



Het Procesmodel: 

WERKBEDRIJF 

BEGELEIDING 

ARBEIDSMARKT 

INDIVIDU 



intake 

Jobclub 
• begeleid 
• onbegeleid 

Jobmarketing 
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Werkbedrijf 
Inrichten, richten, 
verrichten 
 
Arbeidsmarkt 
 
Bedrijven 
 
Vacatures 
 
Matchen 
 
Plaatsen 
 
After-sales 
 
 
Plus: communicatie, 

workshops, 
administratie, sociale 
cohesie en positieve 
energie 

CV 



Dilemma’s 
Korte toelichting  

Keuze voor vier, uit te werken in vier groepen 
Eén flapover per dilemma. 

Verken het dilemma en geef oplossingsrichtingen 

1. 57+ in standaardprogramma 

2. Klussen in de staande organisatie (werken voor je geld) vs. 
Begeleiding naar buiten 

3. Huisvesting: binnen of buiten 

4. Curatieve mobiliteit gebruiken als ‘podium’ om preventieve 
mobiliteit te entameren 

5. Stabiliteit vs. Verloop vs. Management-doelstellingen                 
(= productiviteit / effectiviteit) 

6. Behoefte aan schaalgrootte vs. ‘uitholling’door het eigen succes 


