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Dat het winnen van de HRM Prijs bij de provincie Flevoland in goede aarde is gevallen, bleek wel 

uit de mooie opkomst tijdens de prijsuitreiking op woensdag 4 december in de Commissiekamer 

van het provinciehuis in Lelystad. Naast directeur bedrijfsvoering Maria Overmars, 

portefeuillehouder P&O Marc Witteman en hoofd P&O a.i. Dorothé Wissink, was ook een groot 

aantal leercoaches aanwezig. Uit een kort introductierondje bleek hun enthousiasme. Sandra van 

der Plas – samen met Jan Boerstra initiatiefneemster van het project de Leeromgeving – gaf aan 

erg trots te zijn op de prijs, maar vooral ook op de leercoaches. “Dat is de kracht van dit project,” 

zei Sandra, “dat we dit met eigen mensen doen, met elkaar en voor elkaar”. 

Tijdens een kort interview door communicatieadviseur Henriëtte 

Muller, die de middag in goede banen leidde, vertelde Sandra van 

der Plas hoe zij en Jan Boerstra zo’n twee jaar geleden 

signaleerden dat er weinig zicht was op wat de medewerkers nou 

precies leerden bij een opleiding, laat staan wat ze hier in de 

praktijk mee deden. Het was direct duidelijk dat hier meer 

rendement uit te halen viel. “We zijn toen een proef gestart 

waarin anders met leren werd omgegaan. Het idee achter deze nieuwe leeromgeving was: proberen 

om organisatiedoelstellingen te koppelen aan de ontwikkeling van 

medewerkers en dit ook te borgen door de leidinggevende erin te 

betrekken en de leercoach te introduceren.” Dit heeft geresulteerd 

in een opleidingsmodel waarin deelnemers aan interne trainingen 

een collega als leercoach hebben die hen ondersteunt. Inmiddels 

hebben zo rond de 250 medewerkers bij de provincie Flevoland 

een leercoach gehad. 

Omdat de leercoaches ook in de zaal zaten, was dit het uitgelezen moment om eens te peilen 

waarom ze leercoach zijn geworden. Een van de leercoaches gaf daarop aan dat zij coach is 

geworden, omdat ze zelf een goede leercoach had die haar hielp haar leerdoelen scherp te stellen. 

Dit inspireerde haar om ook coach te worden. Een mooi voorbeeld waaruit de waarde van de 

leercoach duidelijk blijkt. Sandra vulde aan dat het ook voor de leercoaches een vorm van 

zelfontplooiing is. Ook zij leren met en van elkaar door regelmatige intervisies. 
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Het woord werd gegeven aan de voorzitter van het A&O-fonds Provincies en tevens juryvoorzitter 

Willem de Kleijn voor de daadwerkelijke prijsuitreiking. Hij benoemde het doel van de HRM Prijs: het 

delen van kennis en leren van elkaar, en gaf aan dat de jury geconstateerd heeft dat alle provincies 

die een inzending hebben gedaan, serieus werk maken van het begeleiden van medewerkers bij 

veranderingsprocessen, het thema van deze HRM Prijs. “Dit project van de provincie Flevoland is 

daar een fantastisch voorbeeld van. Er is een lage drempel gecreëerd om je als medewerker te 

ontwikkelen. Hiermee vergroot je de effectiviteit van de opleiding. Het is een origineel idee dat met 

grote betrokkenheid van de medewerkers is uitgevoerd en dat toepasbaar is op andere organisaties. 

Het heeft bovendien zijn meerwaarde al bewezen, en het is gebleken dat door de faciliterende kracht 

de hele organisatie in beweging komt.” Na deze lovende woorden, reikte de voorzitter een 

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. Marc Witteman, Sandra van der Plas en Jan 

Boerstra namen de prijs vol trots in ontvangst. 

 

Marc Witteman merkte in zijn toespraak op dat het ontvangen 

kunstwerk heel goed de structuur van de provincie Flevoland verbeeld: 

sterk door samenwerking en sterk met elkaar en dan is niets onmogelijk. 

Hij sprak zijn waardering uit voor de mensen die dit project opgetuigd en 

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

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

Flevoland: we willen voor elkaar zorgen en zijn betrokken bij elkaar.” 

Marc Witteman benadrukte vervolgens hoe belangrijk het is om van 

elkaar te leren. “Daar waar je vroeger groeide van leerling naar meester, 

kunnen wij nu ook de kennis die aanwezig is gebruiken om mensen 

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

brengen.”     


