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Dit jaar werd voor de derde keer, de HRM Prijs Provincies uitgereikt. En het toeval wil dat de 

provincie Noord-Brabant, die voor deze prijs het project ‘ZPP: het netwerk van ondernemende 

ambtenaren’ indiende, voor de tweede keer in de prijzen viel. Dit jaar samen met de provincie 

Flevoland. De vreugde in Brabant was er niet minder om deze tweede keer: “Tweemaal deze prijs 

winnen is een nog groter compliment en het went nooit,” vertelde de gedeputeerde Bert Pauli, 

wat Wil Rutten, algemeen directeur van de provincie, volmondig beaamde.  

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

de HRM Prijs uitgereikt. Bart Louwers, de projectleider van het 

winnende project nam het woord en heette de aanwezigen van 

harte welkom. Hij gaf vervolgens het woord aan Jaap Doeven, 

vice-voorzitter van het A&O-fonds Provincies. Jaap Doeven 

benoemde het doel van de HRM Prijs: kennisdelen en innovaties 

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

provincies werd de vraag gesteld: ‘Welke veranderingen zijn er binnen uw provincie aan de orde en 

hoe begeleidt u deze veranderingen vanuit HRM-perspectief?’  

Dat de provincie Noord-Brabant de prijs met recht heeft gewonnen bleek uit de lovende reactie van 

de jury:  “De project van Brabant kenmerkt zich door serieus werk te maken van het begeleiden van 

medewerkers bij veranderingsprocessen. Het gaat daarnaast over de provinciegrenzen heen en 

speelt daarmee in op de duurzame inzetbaarheidsproblematiek.” Wat ook zeer sprak voor de 

Brabantse inzending was de rol van de medewerker. “Je kunt als werknemer kiezen wat bij je past. 

Het initiatief ligt bij het individu. Als medewerker sta je meer zelf aan het roer en ben je zelf 

verantwoordelijk voor je loopbaan.” De provincie laat de medewerker daarbij echter niet in de kou 

staan, maar begeleidt hen in de stappen naar de Zelfstandige Provincie Professional. “Daarnaast”, zo 

gaf Jaap Doeven aan, “sluit het aan op de actuele discussie over het belang van een regionale / 

intersectorale arbeidsmarkt.” Na deze complimenteuze woorden roemde Jaap Doeven de mooie en 

jarenlange samenwerking tussen de Provincie Noord-Brabant en het A&O-fonds. Niet onvermeld 

mocht blijven dat Noord-Brabant als eerste het PAR in werking nam, als een van de eerste provincies 

met de digi RI&E aan de slag ging en actief heeft meegewerkt aan de Arbocatalogus. Hiermee 

vestigde Jaap Doeven de aandacht op Wil Rutten die de prijs in ontvangst mocht nemen, als 

‘aanstichter en founding father’ van het project. 

  



   
 

Verslag uitreiking HRM Prijs 2012-2013 
Provincie Noord-Brabant 
 

11 december 2013 

 
 

 

Met genoegen overhandigde Jaap Doeven de opleidingscheque t.w.v. 

€5.000,-. “Maar het mooiste moet nog komen”, zo zei hij. De prijs die het 

beste weergeeft wat de Brabantse inzending heeft doen winnen is het 

bijbehorende kunstwerk genaamd ’Samen de handen ineen’. Door de 

handen ineen te slaan ontstaat er een bolwerk van kracht en energie. 

Onder applaus nam Wil Rutten zichtbaar trots de prijzen in ontvangst en 

benadrukte daarbij het belang van de rol van Bart Louwers en de 

betrokken teamleden: “Bart heeft het idee uitgewerkt en met 

vasthoudendheid vormgegeven, samen met het team eromheen.” Wil 

Rutten gaf aan dat het zonder de unieke samenwerking met de betrokken 

gemeenten geen succes had kunnen worden en zei dat een dergelijk 

project valt of staat met de persoonlijke inzet van medewerkers en dat 

het daar niet aan ontbrak in dit project. Hij beaamde de woorden van Jaap 

Doeven dat het project nu verder uitgewerkt en geborgd moet worden en 

zijn succes moet bewijzen. Dat dat gaat lukken is voor Wil Rutten 

overigens vanzelfsprekend. 

Felicitaties kwamen ook van de gedeputeerde Bert Pauli. Hij stond daarbij eerst stil bij de rol van Wil 

Rutten, die zijns inziens als ‘mensenmens’ in bescheidenheid de grote drijvende kracht achter 

dergelijke projecten is. Hij gaf aan dat ook hij erg trots was op de HRM Prijs en met name op het 

positieve commentaar van de jury omtrent het regionale en intersectorale aspect van het project. Hij 

benadrukte dat dit voor de provincie Noord-Brabant een levensbehoefte is, om samen te werken in 

de regio. Hij vertelde en passant en trots  dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die 

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

om de werkgelegenheid te vergroten, maar vaak worden die door regelgeving belemmerd. Minister 

Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid, steunt de motie. 
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Minister Asscher was heel enthousiast over de initiatieven in Brabant, om mensen van werk naar 

werk te helpen. Als voorbeeld noemde hij het Transfercentrum West-Brabant van ACE, een regionaal 

werkgeversnetwerk uit 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 gedaan zal worden, maar dat ook de ontworpen 

tegel een speciaal doel had. Hij vroeg daarbij Wil naar voren te 

komen en onder oplezing van de officiële namen van Wil 

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

Provincies en kreeg daarbij de unieke tegel omgehangen. 

Onder luid applaus werd de bijeenkomst afgesloten, waarna 

werd overgegaan tot de welverdiende borrel. 

 

  


