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UITREIKING HRM PRIJS 2010-2011 

 
Provinciesecretaris Zuid-Holland over prijswinnend HRM-project 
 
“Meest succesvolle project ooit” 
 
Hoe een kopje koffie bij de provinciesecretaris leidde tot de uitreiking van de HRM-
prijs A&O Provincies 2010-2011 op 19 november. Het overkwam de provincie Zuid-
Holland dat voor het project Eenheid InteriM Consult (IMC) uit handen van 
vicevoorzitter A&O provincies Sjef Janssen een kunstwerk en 5000 euro ontving, te 
besteden aan ontwikkeling, opleiding en scholing. 
  
IMC werd in het leven geroepen om de hoge inzet van externen te verminderen. In 
2001 huurde de provincie Zuid-Holland voor maar liefst 22 miljoen euro aan externen 
in. Door een pool van interne managers en projectleiders te creëren, kunnen de 
kosten niet alleen omlaag, als slagroom op de taart kunnen zonder ingewikkelde 
aanbestedingsprocedures interne mensen zo ook hun kennis vergroten. Die kennis 
blijft vervolgens voor de organisatie behouden. IMC levert de interim en 
verandermanagers, project- en programmamanagers en consultants voor 
verandermanagement. Het team bestaat uit 14 mensen. Het spreekt vanzelf dat de 
post inhuur externen inmiddels aardig verminderd is. Daarnaast is ook door de 
samenwerking die IMC met de andere overheden is aangegaan een groot 
interbestuurlijk netwerk is ontstaan. Dit laatste was één van de belangrijkste redenen 
voor de jury om de HRM Prijs van A&O Provincies aan de provincie Zuid-Holland toe 

te kennen. 
 
 
Voor aanvang van de prijsuitreiking spraken wij 
de toenmalige voorzitter van het A&O fonds 
Provincie Peter van den Berghe die de eerste 
HRM prijs uitreikte aan de provincie Noord-
Brabant. De Brabanders wonnen de prijs voor 
het traineetraject waarin zij samenwerkten met 
een waterschap en dertien gemeenten in de 

regio. De provincie kreeg de prijs vooral omdat over de eigen grenzen wordt heen 
gekeken en jonge mensen een loopbaan krijgen aangeboden waarvan provincies wel 
onderdeel zijn, maar waarbij meer (minimaal twee) werkgevers in beeld komen.  
De oud-preses toont zich door zijn aanwezigheid nog nauw betrokken bij het A&O 
fonds. Het is hartstikke goed dat Zuid-Holland deze prijs krijgt. Ze verdienen deze 
positieve pers.  
 
„Veel doen met weinig middelen‟ 
 
Volgens Sjef Janssen staat IMC symbool voor de manier waarop decentrale 
overheden kosten kunnen besparen én geld kunnen verdienen. “Je bespaart op de 
inhuur van externen. Maar –en dat durf ik best hardop te zeggen- de kwaliteit van de 
interim-managers is hoger dan die van de ingehuurde, commerciële bureaus.” 
Juist in deze tijden van bezuinigingen investeert het A&O fonds graag in dit soort 
initiatieven, zo verzekert Janssen. “Zeker nu. We moeten blijven ontwikkelen op het 
gebied van Personeel en Ontwikkeling. Het bespaart kosten en het zet de provinciale 
medewerkers aan het denken.”  
Het provinciehuis in de Zuid-Hollandse hoofdstad vult zich ondertussen met zo‟n 
zestig bezoekers van de prijsuitreiking, die in Den Haag een prima gastheer treffen. 
In de Provinciale Statenzaal nemen zij de plek in die normaal bestemd is voor de 
volksvertegenwoordiging. Het welkomstwoord is voor de initiator en drijvende kracht 
achter IMC: Bernard de Jong. De enthousiaste projectleider IMC geeft vervolgens het 
woord aan Sjef Janssen die namens de jury en het A&O fonds de prijs mag uitreiken. 
Hij ziet parallellen tussen IMC en het A&O Provincies. “We proberen allebei met zo 
weinig mogelijk middelen, zo veel mogelijk te bereiken. Ik wijs op ons initiatief om te 
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komen tot een gezamenlijke arbocatalogus voor alle twaalf provincies. Het 
prijswinnende project doet ook zoveel mogelijk met zo weinig mogelijk middelen.“ 
Zeven provincies zonden negen projecten in. Een eervolle vermelding was er voor 
Noord-Holland, project duurzame inzetbaarheid Noord-Holland Vooruit en Drenthe, 
flexibele begeleiding in Vliegende Brigade Team. Waarbij de laatste provincie nog 
eens extra in het zonnetje werd gezet door de vicevoorzitter. “Bij de vorige HRM-
prijsuitreiking kregen ze ook al een eervolle vermelding. Als deze eer je twee keer 
achter elkaar te beurt valt, ben je eigenlijk ook prijswinnaar.” 
“Als je als overheid je bestuurlijke kracht behoudt dankzij interbestuurlijke 
samenwerking, ben je op de goede weg”, vervolgt Janssen.“Bovendien heeft IMC 
voordelen voor werkgever en werknemer. “De eerste bespaart kosten en doet aan 
kennismanagement. De tweede vergroot zijn of haar kennis en het werkplezier.” 
Janssen reikt aan de provinciesecretaris Zuid-
Holland, Mariëtte van Wieringen – Wagenaar,  
een kunstwerk uit dat samenwerking 
symboliseert en overhandigt haar een cheque 
van 5000 euro. “Dat kunstwerk is nog tegen 
het lage Btw-tarief aangeschaft”, grapt de heer 
Janssen van A&O Provincies.  
De provinciesecretaris spreekt over een 
oogstjaar voor haar provincie. Al steekt ze de 
genomineerden ook een hart onder de riem. 
“Genomineerd worden is ook winnen, zo heb ik altijd geleerd.” 
Van Wieringen- Wagenaar prijst de vastberadenheid van De Jong. “Hij kwam voor 
een kop koffie op mijn kamer en zijn idee voor een pool van een paar medewerkers. 
„Werk maar uit‟, zei ik tegen hem. Hij heeft veel geduld moeten hebben, en ik had al 
lang de moed opgegeven, maar het is het meest succesvolle project ooit. Het hele 
bedrijf is enthousiast. Inmiddels zijn ook managers uit andere overheden 
aangesloten, bijvoorbeeld uit Flevoland en Utrecht.” 
 
„Hele management flexibel‟ 
 
Ook de provinciesecretaris Mw. Mariëtte van Wieringen-Wagenaar laat niet na te 

benadrukken hoeveel geld er bespaard wordt. 
“Voor de inhuur betalen we het gewone tarief 
met een opslag.” Het is dan ook niet meer dan 
logisch dat de geldcheque door haar gegund 
wordt aan het hoofd afdeling PPO. 
Voor projectleider De Jong is het klip en klaar. 
Eigenlijk zou het hele management flexibel en 
multi-inzetbaar moeten zijn. “Zo behoud je talent 
en kennis. Bovendien is elke euro die je omzet in 

een project als het onze, een netto besparing. We hebben de afgelopen jaren 4,9 
miljoen euro bespaard en 146 opdrachten uitgevoerd. Wij zijn geen Shell die bij een 
probleem een talentvolle manager van de ene afdeling overplaatst naar de andere. 
Dat kan onze organisatie niet aan. Vandaar dat we slim moeten organiseren. En dat 
wordt alleen maar belangrijker, we gaan naar een overheid en een arbeidsmarkt.“ 
In afwachting van de waarnemend directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties 
van het ministerie van BZK G.J. Buitendijk, interviewt Bernard de Jong enkele 
„interne‟ interim-managers die van de Rijksoverheid naar de provincie gingen en 
omgekeerd. Vooral het cultuurverschil tussen de twee overheden valt op. Waarbij een 
“”even binnenlopen”” bij de gedeputeerde als normaal wordt ervaren, terwijl dat bij de 

staatssecretaris niet vanzelfsprekend is. Op de 
vraag van De Jong of dit bij de gedeputeerde 
ook mogelijk was bij het ministerie van LNV, 
krijgt een van de geïnterviewden de lachers op 
de hand door droog “wij hadden geen 
gedeputeerde” te antwoorden. Aansluitend gaf 
de werkgroep LEF bestaande uit 
interbestuurlijke Trainees en interbestuurlijke 
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Interim-managers een presentatie over innovatieve probleemoplossing, gebruik 
makend van de moderne media. Zij vertegenwoordigen interbestuurlijke 

samenwerking via eveneens interbestuurlijke 
trainees. Jong talent wordt daarin gekoppeld met 
ervaring. Of zoals een van de trainees opmerkte. 
`Het out of the box denken gekoppeld aan de 
politieke realiteit en haalbaarheid.`  De 
werkgroep probeert via moderne kanalen als 
Twitter en Linkedin bestuurlijke vraagstukken op 
te lossen. En daagt wnd DG Buitendijk uit met 
een probleem te komen.  
Die gaat daar graag op in. Maar niet voordat hij 

uiteraard de provincie Zuid-Holland en de genomineerden Drenthe en Noord Holland 
feliciteert. Buitendijk komt vers van een afspraak met de minister van BZK. “En dus 
kan ik met een gerust hart zeggen dat hij wil aansluiten bij de huidige bestuurlijke 
vernieuwing. Een van die vernieuwingen is intergemeentelijke samenwerking en 
interbestuurlijke teams. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven als deze. Deze 
HRM-prijs zorgt voor meer en betere ideeën. IMC is een voorbeeld daarvan. Het 
project is een slimme vernieuwing. Interne interim-managers vergroten de 
mogelijkheden van een organisatie, leveren besparingen op en binden het bestuur.” 
 
 
 De Grote Uittocht 
 
Volgens de DG heeft het nieuwe kabinet zich tot taak gesteld de overheid alleen die 
taken uit te laten uitvoeren die ook echt vervuld moeten worden. “Tegelijk wil de 
burger – terecht-  dat problemen opgelost worden. Welk bestuur dat doet is 
misschien voor ons interessant, maar niet voor de burger. Dat dwingt tot 
modernisering van het openbaar bestuur.“  
Buitendijk legt nadrukkelijk de vinger op de zere 
plek. Voorjaar 2011 bespreekt het nieuwe 
kabinet de maatregelen die genomen moeten 
worden om de in het rapport De Grote Uittocht 
geschetste personeelsproblemen bij de overheid 
het hoofd te bieden. “Dankzij dat rapport weten 
we dat van de huidige personeelsleden in 2020 
zeven op de tien werknemers vertrokken zijn. 
Dat helpt ook, want daardoor worden minder 
mensen boventallig, maar niet iedereen die je wilt houden, blijft. Daarom is het 
belangrijk om de flexibiliteit in de organisatie hoog te houden of te krijgen. IMC laat 
zien hoe je dit kunt organiseren. Dat levert ook nog energie op.” 
Volgens deze top ambtenaar staat de overheid voor de taak om het serviceniveau 
met minder mensen op peil te houden. “Omdat taken en functies verdwijnen, kampen 
personeelsleden met onzekerheid. Door ze flexibeler te maken en meer samen te 
werken onderling, bied je meer perspectief. Dat is essentieel in die nieuwe 
overheidsorganisatie die er aan komt.” 
Want het nieuwe kabinet mag dan volgens Buitendijk geen revolutie ontketenen in 
het openbaar bestuur, wie alle maatregelen in de bestuurlijke paragraaf van het 
kabinetsakkoord optelt, komt toch tot een flinke wijziging in de overheidssector.  
Om aan die nieuwe eisen te voldoen, kan Buitendijk alle hulp gebruiken. Vandaar dat 
hij ook gretig gebruikmaakt van de door LEF geboden mogelijkheid om advies in te 
winnen. En, de DG was zelf ook niet beroerd om zelf lef te tonen door een ferme 
deadline te stellen. “Ik zou graag al in januari of februari een advies van jullie hebben 
over de vraag hoe ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel red) een plek krijgen in 
interbestuurlijke teams. Ze zouden meer kans moeten krijgen bij aanbestedingen van 
de overheid. Dus hoe kunnen ZZP-ers een grotere rol spelen in het openbaar 
bestuur? Denk mee over de vraag hoe we meer dynamiek krijgen in het openbaar 
bestuur.” 
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Be the change you want to see… 
 
Voor afdelingshoofd Personeel, Processen en Organisatie provincie Zuid-Holland 
Diny Koreman rest nog de taak om één vraag te beantwoorden tijdens de relatief 
korte, inspirerende en doeltreffende prijsuitreiking: wat doen we met de prijs van A&O 
Provincies? “Het klinkt misschien wat zweverig, maar wij willen die vijfduizend euro 
graag besteden aan een onderzoek naar de vraag door welke factoren onze 
personeelsleden in beweging komen. We willen nieuwe mensen binnenhalen en 
bestaand personeel betrokken houden bij onze provincie. Zorgen dat ze niet uitvallen. 
En dat dwars door alle bestuurslagen.”  
Verre van zweverig, maar heel concreet dus. Al doet Koreman aan het eind toch iets 
wat weer richting „er is meer tussen hemel en aarde‟ gaat. Ze toont een portret van 
Mahatma Gandhi met zijn uitspraak. “Be the change you want to see in the World”. 
Maar sommige op het eerste gezicht zweverige teksten blijken bij nadere 
beschouwing toch zeer down to earth. Zeker als we met wat dichterlijke vrijheid het 
citaatsjabloon Verbeter de provincie, begin bij jezelf‟ er mee verbinden.  
 
Zeer binnenkort verschijnt een brochure over de prijs en alle inzendingen. 
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