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In dit magazine

Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Drie A+O fondsen: één 
gezamenlijke koers en één HR-festival. De voorzitters geven een 
karakteristiek van ‘hun’ fonds en vertellen hoe de samenwerking  
vorm krijgt.

Keynote spreker Mathieu Weggeman en plenaire sprekers Menno 
Lanting, Marcel van Wissen, Cristel van de Ven en Aukje Nauta en 
Pierre van Amelsvoort lichten alvast een tipje van de sluier op.

De voorzitters

Sprekers HR Festival #Toekomst Alle Workshops
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Bent u klaar 
voor #Toekomst?

Inleiding

Door: Robert Berk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Rob ‘t Hart

Een greep uit het programma van deze dag.

Hoe komt het dat sommige teams exceptioneel presteren en 

anderen niet? Hoe kunt u zulke teams herkennen? En wat 

kunnen we leren van deze teams? Deze vragen proberen we 

te beantwoorden in de workshops ‘High Performance Teams’. 

Of: Hoe brengt u echt beweging op de werkvloer en bouwt u 

samen aan een lerende organisatie? Hoe past ‘Waarderend 

Onderzoeken’ als benadering in corporate learning? 

Lezingen, colleges, keuzeworkshops en netwerken, 

allemaal in het teken van HR. U vindt het 7 november op 

het HR-festival #Toekomst, georganiseerd door de A+O 

fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Aan de 

hand van het thema #Toekomst nemen professionals uit 

deze sectoren de actuele en toekomstige ontwikkelingen 

van de HR-branche onder de loep. Wat zijn de trends op de 

arbeidsmarkt? Wat gebeurt er op de werkvloer, hoe gaat 

men om met bezuinigingen  en hoe staat het met onze 

persoonlijke ontwikkeling?



Nieuwsgierig? Ga dan naar de workshop ‘In co-creatie leren 

en ontwikkelen: De Amsterdamse School’. Ook kunt u naar 

de workshop ‘Is het einde van HRM nabij? Of toch niet?’ In 

het proefschrift ‘The Maintanance Crew For The Human 

Machinery’ stelt Ben Ligteringen dat er straks geen behoefte 

meer is aan HRM’ers. In de workshop wordt  dit standpunt 

belicht vanuit verschillende perspectieven.

In dit magazine maakt u kennis met de voorzitters van de 

drie organiserende A+O fondsen en hun kijk op de toekomst, 

in het bijzonder de onderlinge samenwerking. Daarnaast 

komen onze plenaire sprekers aan het woord. Ze lichten 

alvast een tipje van de sluier op van wat u kunt verwachten 

tijdens het HR-festival. En met maar liefst 45 verschillende 

workshops wordt u de keuze niet eenvoudig gemaakt. In het 

magazine kunt u alvast lezen waar deze workshops over 

gaan. Zo kunt u van tevoren  nadenken over welke workshops 

aansluiten op uw interesse.

Graag tot ziens op 7 november 2013, in het Spant te 

Bussum. <



Drie voorzitters, drie visies en 
drie ervaringsverhalen
De drie A+O fondsen, Gemeenten, Provincies en Waterschappen, organiseren samen het 

tweejaarlijkse HR-festival. Dat past perfect bij de groeiende samenwerking tussen de drie 

fondsen. Zo werken de fondsen momenteel samen aan één beleidsplan, voor het eerst. 

Dankzij dat plan kunnen zij de komende jaren een gezamenlijke koers varen.

In drie interviews geven de voorzitters van de A+O fondsen een karakteristiek van ‘hun’ 

fonds en vertellen hoe de samenwerking vorm krijgt. Rond de meeste thema’s verloopt 

de samenwerking soepel en slechts enkelen vergen wat extra aandacht. Een natuurlijk 

groeiproces dus. 

 Willem van Duijn  Marta Rotgers  Willem de Kleijn 



Willem van Duijn, voorzitter 
van het A+O fonds Gemeenten
 ‘WIJ ZIJN HET GROOTST MAAR WE 

 WILLEN NIET ALLES BEPALEN’ 

Interview voorzitter 1 2 3

sparringpartner. Maar de kleinere gemeenten hebben niet 

altijd de nodige kennis en kwaliteit in huis. Voor hen zijn de 

producten onmisbaar. Ik zie overigens bij de gemeenten 

veel initia-tieven van onder af. Elke ambtenaar heeft ideeën 

om werk-processen te verbeteren. Onze subsidiepot wordt 

daarvoor goed aangesproken.”

Voortdurend meeveranderen

“De grote kracht van ons A+O fonds is dat het voortdurend 

aansluit bij nieuwe ontwikkelingen. Dat moet ook: de wereld 

Een laboratorium en een vraagbaak, dat is het A+O fonds 

Gemeenten volgens voorzitter Willem van Duijn. Het 

ontwikkelt voortdurend nieuwe producten en instrumenten 

en voorziet gemeenten van alle nodige kennis rond HRM.

“Het A+O fonds Gemeenten is onmisbaar, want gemeenten 

kunnen niet allemaal op eigen kracht alle instrumenten en 

producten ontwikkelen die nodig zijn voor een goed HRM- 

beleid. De grotere gemeenten komen een eind, zij 

zetten het A+O fonds vooral in als medeontwikkelaar en 

Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman



is volop in ontwikkeling en daar moet het A+O fonds 

vanzelfsprekend in mee gaan.In gemeenteland spelen 

veel ontwikkelingen tegelijkertijd: decentralisaties, 

arbeidsmarktontwikkelingen en bezuinigingen. Maar ook 

de veranderde eisen die burgers aan gemeenten stellen, 

hebben onomkeerbare gevolgen. De burger vraagt steeds 

meer van gemeenten: een snel antwoord, een perfect 

antwoord en uitstekende service. Het één gaat vaak moeilijk 

met het ander samen, dus dat levert een spanningsveld op. 

Al deze ontwikkelingen bij elkaar vragen dan ook om een 

ander type ambtenaar dan we van oudsher gewend zijn. Een 

ambtenaar met een brede kijk op het gemeentewerk; een 

generalist die goed mensen kan verbinden en proactief werkt. 

En een ambtenaar die servicegericht en ondernemend is.

Dat vraagt ook ingrijpende veranderingen van de gemeente-

lijke organisatie, die vaak nog hiërarchisch en bureaucra-

tisch is. Dat nieuwe type ambtenaar kan alleen functioneren 

in een organisatie die haar mensen de ruimte en uitdagingen 

geeft. Dat zijn ingrijpende organisatieontwikkelingen die wij 

als A+O fonds willen stimuleren, en zelf ook doormaken.” 

Dienstbaar en toegankelijk

“De basis van de samenwerking met het A&O-fonds Provin- 

cies en het A&O-fonds Waterschappen is natuurlijk dat we  

alledrie met dezelfde arbeidsmarkt en dezelfde ontwikke-

lingen daarin van doen hebben. De thema’s zijn overal het- 

zelfde: vergrijzing en ontgroening, minder mobiliteit, bezui-

nigingen, hooguit zijn er wat accentverschillen.

Maar ook de ontwikkeling richting het nieuwe type ambte-

naar speelt in alle sectoren. De boeren en tuinders willen 

ook graag een dienstbare en toegankelijke overheid. En de 

provincies hebben gemeenten als klant, en via bijvoorbeeld 

de provinciale wegen ook de burgers. Ook die willen graag 

goed en snel geholpen worden. Alle overheden zitten in 

hetzelfde schuitje, en wij als fondsen dus ook. Dat bindt ons.”

“De grote kracht van ons A+O fonds is 

dat het voortdurend aansluit bij nieuwe 

ontwikkelingen”



Natuurlijk proces

“Voor een deel vloeit onze samenwerking voort uit de 

ontwikkelingen richting een nieuw type ambtenaar. Die zoekt 

immers als vanzelfsprekend de samenwerking met collega’s 

of met andere partijen. Dus doen wij dat als fondsen ook.

Natuurlijk is samenwerken ook wennen. Voor de individuele 

gemeenteambtenaar, maar ook voor ons drieën. Als je eerst 

behoorlijk gericht bent op je eigen taken, vraagt het een 

andere mindset om te werken vanuit ‘samen’. Dat proces moet 

je ook de tijd geven.

Dat gebeurt ook. We leggen elkaar niets op, maar ons 

gezamenlijk beleidsprogramma is een mooie eerste stap. Daar 

vloeit vanzelfsprekend meer samenwerking uit voort. Dat zien 

wij alledrie als een natuurlijk proces.

Bovendien: we willen een professionele overheid, dus moeten 

we de A+O fondsen ook professioneel organiseren. Hoe 

professioneler wij zijn, des te beter kunnen we de sectoren 

bedienen. ”

Je open opstellen

“In de backoffice werkten we al veel meer samen. We hebben 

als grootste A+O fonds meer producten ontwikkeld, en daar 

kunnen de andere fondsen hun voordeel mee doen. Natuurlijk 

is samenwerken ook spannend. Je gaat iets verliezen en weet 

nog niet precies wat daarvoor in de plaats komt. Daarbij legt 

het verschil in omvang zeker gewicht in de schaal. Wij zijn het 

grootst, en dan druk je automatisch ook een groter stempel 

op de samenwerking. Dat is een gegeven, maar het betekent 

niet dat wij maar alles bepalen. Als de andere fondsen ergens 

tegenaan lopen in de samenwerking, geven we alle ruimte 

om dat te ventileren. Je open en kwetsbaar opstellen vind ik 

daarbij belangrijk. Proberen het gevoel achter de opmerking 

bespreekbaar te maken. Dat creëert altijd ruimte. En maakt 

het veel gemakkelijker om samen op te trekken.

Het belangrijkste is uiteindelijk immers dat wij onze 

sectoren optimaal ondersteunen bij alles wat met het 

arbeidsmarktbeleid te maken heeft. Daar draait het voor ons 

alle drie om.” <



Marta Rotgers, voorzitter 
van het A&O-fonds 
Waterschappen
 ‘WIJ ZIJN BEDACHTZAAM EN RUSTIG’  

Interview voorzitter 1 2 3

de thema’s die de sector urgent vindt, en niet vooral onze 

eigen stokpaardjes berijden. De uitdaging voor ons alledrie 

is dat we steeds met de sectoren in gesprek zijn en vragen 

wat er leeft. Wijzelf doen dat voortdurend en maken bijna 

alle producten met de sector. Dat is de kracht van een klein 

fonds als het onze.”

Nuchter

“Voor ons zijn de belangrijkste thema’s de komende 

jaren: werken in netwerken en werken aan duurzame 

Het A&O-fonds Waterschappen is een echt doe-fonds, 

vindt voorzitter Marta Rotgers. “Logisch, want onze sector 

is dat ook. De meeste mensen werken al lang bij de 

waterschappen, houden van aanpakken en waaien niet met 

alle winden mee. Die cultuur kleurt ook ons A&O-fonds. We 

hebben korte lijnen en kunnen snel een thema uitwerken.” 

“Het A&O-fonds wordt betaald uit de loonruimte. 

Iedereen betaalt mee en moet zich dus ook door ons 

vertegenwoordigd voelen. Wij willen dan ook werken aan 

Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman



loopbaanbestendigheid. Bestendig is voor mij: bedachtzaam, 

rustig, los van hypes. Vrij nuchter dus, en zeker niet van de 

ene op de andere dag het roer omgooien. Ik zie altijd dat 

veranderingen nu eenmaal tijd vragen. Niet dat je dan maar 

rustig achterover moet leunen en maar moet afwachten. 

Natuurlijk moet je op een gegeven moment ook knopen 

doorhakken, maar ga in elk geval niet met alle hypes mee. 

Dat brengt vooral onrust en heeft weinig effect. Die nuchtere 

en bedachtzame instelling is ons handelsmerk in de 

samenwerking.” 

Efficiënt

“De samenwerking tussen de drie fondsen spreekt voor mij 

voor zich. Beleidsmatig komen we elkaar toch al regelmatig 

tegen. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de sectoren, 

maar rond personeelsbeleid kennen we veel dezelfde 

thema’s, bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening, minder 

mobiliteit, krimp, bezuinigingen. Dan is het alleen maar 

efficiënt dat we samenwerken waar dat kan, zodat we niet 

allemaal opnieuw het wiel gaan uitvinden.

De kern van onze samenwerking vind ik dat we elkaar op dit 

terrein versterken. De meerwaarde van de samenwerking 

is voor ons vooral heel praktisch: we delen kennis en we 

werken samen aan dezelfde projecten.” 

Blijven balanceren

“We hebben als A&O-fonds natuurlijk een stevige basis, 

omdat ons recht van bestaan gebaseerd is op de cao-

afspraken. We hebben dus het mandaat van werknemers 

en werkgevers om de cao-afspraken rond arbeidsmarkt 

en HRM uit te voeren. Daarbij moeten we goed blijven 

balanceren tussen werkgevers en werknemers. Beide zijn 

vertegenwoordigd in het A&O-fonds en beide moeten we 

dus recht doen. Je moet voortdurend nadenken over elkaars 

belangen. Wij werken immers voor beide partijen.

“Het is efficiënt om samen te werken 

waar dat kan, we moeten niet allemaal 

opnieuw het wiel gaan uitvinden”



Essentieel vind ik daarbij ook dat de achterban ‘zijn’ fonds 

ziet als versterking van zichzelf, van de sector dus. Ik geloof 

dan ook sterk in samenwerking van onderaf. Mijn ideaal is 

dat medewerkers uit verschillende sectoren het initiatief voor 

gezamenlijke projecten nemen en daar bij ons subsidie voor 

vragen. Dat soort projecten mogen er wat mij betreft meer 

komen. Samenwerking van bovenaf opleggen werkt niet.

Overigens moeten we ook alledrie blijven monitoren wat de 

buitenwereld van de sectoren vraagt. De Waterschappen 

hebben het daarbij het gemakkelijkst. Die hebben een oer-

Hollandse taak: het land beschermen tegen het water. Daar 

heeft de buitenwereld wel een beeld bij; de gemeenten en 

provincies hebben het in dat opzicht lastiger.”

Zoektocht

“Natuurlijk is de samenwerking ook wel eens een zoektocht. 

Het A+O fonds Gemeenten is weliswaar het grootst, maar het 

draait in de samenwerking om de inhoud. Daarop vinden we 

elkaar. Daarbij heeft A+O fonds Gemeenten met een andere 

dynamiek te maken dan wij. In gemeenten is ook meer 

politieke druk en reuring dan bij ons, de Waterschappen. 

Burgers willen snelsnel een antwoord van de gemeente, 

maar willen tegelijkertijd ook dat de gemeente uiterst 

betrouwbaar is. Dat zijn tegenstrijdige eisen en stelt de 

gemeenten voor lastige opgaven. 

Wat mij wel zorgen baart in onze samenwerking is dat 

arbo en veiligheid steeds minder aandacht lijken te krijgen 

in het beleid. Maar het ziekteverzuim terugdringen en 

goed omgaan met agressie en geweld zijn nog steeds erg 

belangrijk. Bij Waterschappen speelt bijvoorbeeld dat 

medewerkers nogal eens met agressie te maken krijgen als 

ze in hun eentje hun werk doen. Een muskusratbestrijder 

krijgt bijvoorbeeld wel eens met een agressieve boer te 

maken. En een medewerker die de weg inspecteert, moet 

bedacht zijn op heetgebakerde weggebruikers. Voor de  

Waterschappen is veiligheid dus elke dag aan de orde. Wat 

mij betreft mogen arbo en veiligheid dan ook weer hoger op 

onze gezamenlijke agenda komen.”  <



Willem de Kleijn, voorzitter 
van het A&O-fonds Provincies
 WIJ KIEZEN VOOR ORGANISCH 

 SAMENVLOEIEN 

Interview voorzitter 1 2 3

Vooroplopen

“Als A&O-fonds Provincies willen we steeds voorop lopen bij 

het vormgeven van veranderingen. Daar focussen we op. Met 

subsidies proberen we innovaties rond bijvoorbeeld HRM, arbo 

en medezeggenschap van de grond te krijgen. De afdelingen 

P&O van de provincies komen daarvoor met veel ideeën; dat 

loopt prima.

Een van de resultaten is de masterclass strategische perso-

neelsplanning, die we nu verschillende keren georganiseerd 

hebben. Wanneer en waar heb je welke kwaliteiten in je 

“Aan de cao tafel besloten alle onderhandelaars de A+O 

fondsen op te richten om het arbeidsmarktbeleid samen uit 

te bouwen en handen en voeten te geven. Dat gebeurt nu in 

de drie sectoren op ongeveer dezelfde manier. Dat is een 

geweldige meerwaarde, want zonder zo’n fonds ben je voor 

de uitvoering van de cao-afspraken afhankelijk van individuele 

werkgevers. Die komen de cao-afspraken niet allemaal even 

goed na. Vooral als er in de cao kwalitatieve afspraken staan, 

helpt het A&O-fonds deze te implementeren.” 

Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman



organisatie nodig en hoe zorg je ervoor dat je dan de mensen 

met die kwaliteiten kunt inzetten? Daar geven we in de work-

shops allerlei handvatten voor. Een saillant detail is dat we 

voor die workshops bijvoorbeeld ook de KLM en de Capgemeni 

hebben uitgenodigd, bedrijven waar je toch enigszins tegenop 

kijkt. Maar in die workshops bleek dat zij andersom onder de 

indruk waren van hoe ver provincies al zijn met strategische 

personeelsplanning. Dat was verrassend.

Een ander mooi instrument is de Personeelsmonitor. Die 

hebben we vorig jaar voor het eerst gemaakt. Provincies zijn 

daar blij mee, omdat ze hun situatie kunnen vergelijken met 

die van de andere provincies.”

Voor alle medewerkers

“Voor de komende paar jaar hebben we verschillende speer-

punten. Allereerst willen we het fonds veel meer voor alle 

medewerkers laten werken, en niet alleen voor P&O’ers. Dat 

gaan we heel praktisch doen door bijvoorbeeld zelf de cursus 

Regisseur over je eigen loopbaan te organiseren. Medewerkers 

kunnen die cursus zo in alle vrijheid volgen. Vaak raden werk-

gevers hun medewerkers zo’n cursus aan, en als dat gebeurt, 

voelt de medewerker natuurlijk al nattigheid. Dan is er een 

soort stok achter de deur en dat kan medewerkers beperken 

in het ontdekken van de mogelijkheden. Nu blijft het initiatief 

bij de medewerker zelf. Dat geeft meer ruimte voor een eigen 

koers.

Verder richten we ons in alle provincies op de regionale 

arbeidsmarkt. Regionale samenwerking tussen overheden 

biedt veel mogelijkheden om de juiste mensen op de juiste plek 

te laten werken. Dat kan bijvoorbeeld door detachering over en 

weer en zzp’ers die door de verschillende overheden ingehuurd 

worden. Daarbij willen we die regionale arbeidsmarkt 

uitbreiden naar bijvoorbeeld onderwijs en zorg.”  

“We willen het fonds veel meer voor 

alle medewerkers laten werken, en 

niet alleen voor P&O’ers”



Uitgaan van successen

“Drie fondsen voor drie sectoren was de afgelopen jaren 

logisch; ze komen voort uit drie verschillende cao’s. Maar als 

we op termijn één cao voor de hele overheidssector krijgen, 

komt er vanzelfsprekend ook één A&O-fonds.

Eén cao voor de sector juich ik beslist toe. Het zou goed zijn om 

in de toekomst één overheidsorganisatie te hebben, wel met 

verschillende bestuurslagen. Mensen kunnen dan daar werken 

waar ze nodig zijn en waar ze het beste tot hun recht komen. 

Tot die tijd kiezen we als fondsen voor een organische 

samenvloeiing. Niet te snel en niet te dwingend, uitgaan van de 

successen en niet van het chagrijn. Dat is zo ongeveer de lijn.

We maken nu voor het eerst een gezamenlijk 

beleidsprogramma voor de komende drie jaar. Een belangrijke 

stap, dit gezamenlijke programma. We hebben daardoor een 

gezamenlijke richting en focus.  

Natuurlijk lopen we er als klein A&O-fonds wel eens tegenaan 

dat het A+O fonds Gemeenten zo groot is en daardoor veel 

gewicht in de schaal legt. 100% gelijkwaardig zijn we niet, dat 

is een gegeven. Maar zo nu en dan leggen we dat even weer op 

tafel. Dat klaart de lucht en werkt prima.” <



Mathieu Weggeman 

Interview Spreker 1 2 3 4 5

probleem van de decentrale overheid in een notendop. 

“Er wordt in toenemende mate getwijfeld aan het nut 

van decentrale overheden. Ze verliezen aan relevantie. 

Bovendien wordt het steeds lastiger om jonge mensen 

te interesseren voor een baan bij decentrale overheden. 

Die gaan toch liever in Den Haag of Brussel werken”, legt 

Weggeman uit. 

Het probleem begint met communicatie. Weggeman: 

“De gemeente moet een collectieve ambitie formuleren, 

bijvoorbeeld om een mooie stad te maken waar het fijn 

Het is hoog tijd dat decentrale overheden veranderen in 

moderne organisaties, vindt hoogleraar Organisatiekunde 

Mathieu Weggeman. “We denken te veel in het Safety First 

principe: als we niks doen, kan er ook niets mis gaan. Dat 

gaat op de lange termijn ten koste van de relevantie van die 

organisaties.” 

Op het stadhuis van Eindhoven werken zo’n 2.600 

ambtenaren. “En de gemiddelde burger snapt niet wat 

die mensen allemaal doen”, zegt Weggeman. Zie hier het 

“WE HEBBEN MEER LEF EN 

 DAPPERHEID NODIG”  
 
PODIUM 1, 10.15 -11.00 UUR

Door: Willeke de Boer / Fotografie: Kees Winkelman



leven en werken is. Maar dat lezen we niet in de krant. We 

lezen over bonnetjes die niet kloppen, over dakkapellen die 

niet geplaatst hadden mogen worden, of een zwembad dat 

dicht moet omdat het te duur is. Altijd van die Kafkaiaanse 

toestanden. Dat vertekent het beeld.” 

Tegelijkertijd zit er ook in organisaties zelf het een en 

ander niet snor. ‘Ze zijn vaak niet toekomstbestendig’ 

legt Weggeman uit. “Dat heeft vooral te maken met het 

vergrijzende personeelsbestand. Veel medewerkers komen 

uit de protestgeneratie, mensen voor wie – eenvoudig 

gezegd – een goed pensioen en uiteindelijk een baan als 

raadsgriffier of gemeentesecretaris het hoogste goed 

zijn. Deze mensen denken vaak hiërarchisch en vertonen 

zogenaamd indekgedrag. De juiste vinkjes zijn voor hen 

belangrijker dan een goed idee. Als een entrepeneur in hun 

gemeente met een mooi duurzaam plan komt, hebben ze 

niet altijd het lef om zo’n initiatief te stimuleren. Ze zijn bang 

om fouten te maken, en steeds bezig met het schoonvegen 

van hun stoepje. Bij waterschappen zie je dat iets minder, 

daar wordt relatief veel geëxperimenteerd, maar de grote 

gemene deler is toch: behoud.”

En daar missen organisaties aansluiting bij de jongere 

generatie volgens Weggeman. “Jonge mensen willen een 

zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Ze zijn zoals je 

dat noemt value driven. Ze willen vooral betekenisvol werk, 

en ze zijn veel minder bezig met zaken als macht, status en 

geld.” 

 

Een racefiets en een frequent flyer pass

Toegevoegde waarde bieden. Dat is volgens Weggeman 

de sleutel tot het succes van organisaties. “Ik noem je een 

voorbeeld. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat onder 

de nieuwe generatie het fenomeen glocal in opkomst is. Dat 

is een samenstelling van local en global. Jongeren die zich 

identificeren met de wereld én met hun eigen gemeente, 

mits die een beetje bruist natuurlijk. Ze weten dat Ban  

“Meer lef en dapperheid, 

daar begint het mee”



Ki-Moon de opvolger is van Kofi Anan en zijn geïnteresseerd 

in de World Health Organisation. Deze jongeren hebben een 

frequent flyer pass om verre landen te bezoeken en een 

racefiets voor in hun eigen stad. De nationale staat wordt 

minder interessant. En auto’s, die zijn voor hun vaders en 

moeders. Deze glocals willen steden waar leuke restaurants 

zijn, waar voldoende groen is, en waar ruimte is voor debat 

en cultuur. De relevantie van de gemeente voor jongeren 

wordt dus groter dan die was. Gemeenten moeten dat als 

een kans zien. Maar veel gemeenten maken die verbinding 

nog helemaal niet.”

Het vraagt iets van organisaties om die verbinding wel te 

leggen. Weggeman: “Meer lef en dapperheid daar begint 

het mee. Je niet verschuilen achter de wet, maar als je 

een goed idee hoort, gewoon zeggen: we gaan het doen. 

Die handtekening komt later wel. We zijn nog zó aan het 

controleren met zijn allen. En dat is echt nergens voor 

nodig. Mijn ervaring is dat niet iedereen erop uit is om de 

boel te foppen. Sterker nog, de meeste mensen willen de 

dingen echt liever goed doen dan fout.” Vooral mensen in 

de middenlaag van decentrale overheden zouden daarin 

stappen kunnen zetten. Weggeman: “De top toont meestal 

wel visie en durf. En op de werkvloer worden allerlei 

innovatieve plannen en ideeën geboren. Beide komen niet 

door die dikke laag van het middenmanagement heen. 

Begrijp me goed, het is ook de moeilijkste laag: je moet 

steeds én je medewerkers én je chef tevreden houden. Maar 

te veel mensen grijpen naar het Safety First principe: als je 

niets doet, kan er ook niets misgaan. Dat klopt voor de korte 

termijn, maar op de lange termijn gaat het dan juist mis. Het 

gaat ten koste van je relevantie.”

 

Philips-tv’s en papadagen

Het bieden van toegevoegde waarde begint door meer naar 

buiten te gaan. “Decentrale overheden moeten veel meer 

 “Organisaties missen de 

aansluiting bij de jongere 

generatie”



zichtbaar zijn in de samenleving. Ze moeten outgoing zijn. 

En de medewerkers moeten meer verbinding hebben met 

hun omgeving. Als je bijvoorbeeld als ambtenaar de hele dag 

bezig bent met het maken van een mooiere stad, dan vind ik 

het niet geweldig als je zelf in een andere stad woont. In mijn 

tijd bij Philips werd ook altijd gezegd tegen medewerkers: 

het kan niet dat je overdag Philips-tv’s verkoopt, en ’s avonds 

thuis naar een televisie van Sony kijkt.”

Een bewuster generatiebeleid is bovendien essentieel voor 

de moderne organisatie. Weggeman: “Bijvoorbeeld met 

opleidingen en trainingen. Allereerst al om elkaar beter 

te begrijpen. Jongere mensen zitten anders in elkaar dan 

oudere. Ze willen vier dagen in de week werken, en die vijfde 

dag een papadag hebben, of zeilen in de Olympische ploeg, 

of Engelse les geven aan kansarme kinderen. Dat betekent 

niet dat ze ongemotiveerder zijn. Ouderen zeggen vaak: 

die jongeren gooien er met de pet naar want ze gaan al om 

half vijf weg. Terwijl uit onderzoek blijkt dat die jongeren 

anderhalf keer zo productief zijn als ouderen, onder meer 

omdat ze kunnen multitasken en koffiedrinken tijdens het 

werken. Dát inzicht hebben mensen nodig. 

Tijdens het HR-festival ga ik daar verder op in, zodat mensen 

zich toch wat meer bewust worden van de organisatie waarin 

ze werken.”<



Cristel van de Ven
en Aukje Nauta

Interview Spreker 1 2 3 4 5

Fraaie praktijken

Factor Vijf ging op pad en selecteerde 28  goede praktijken 

rondom ontwikkeling en mobiliteit. Zij beschreven en 

analyseerden deze ‘best practices’. Zo is er gekeken 

naar de aanpak van deze voorbeeldgemeenten, maar ook 

tegenslagen zijn meegenomen in de analyse. De goede 

voorbeelden draaien om de ontwikkeling van medewerkers 

binnen gemeenten die daar ook de ruimte voor bieden.  

Waarom koos Factor Vijf in samenwerking met het A+O fonds 

Gemeenten voor zo’n duidelijke koppeling tussen mens 

Factor Vijf, bestaande uit Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar 

arbeid- en  organisatiepsychologie en Cristel van de Ven, 

beleids-en organisatiewetenschapper, hebben voor het 

A+O fonds Gemeenten onderzoek gedaan naar inspirerende 

voorbeelden op het gebied van mobiliteit en ontwikkeling. 

Zij selecteerden achtentwintig praktijkvoorbeelden van zowel 

gemeenten als medewerkers die zich er op een bijzondere 

manier mee bezig houden. Met het enthousiasme en de 

bevlogenheid van Nauta en Van de Ven en de prachtige 

voorbeelden die er al zijn, inspireren zij andere gemeenten 

om ook aan de slag te gaan met dit thema. 

 BEREN EN ENGELEN BIJ ONTWIKKELING  

 EN MOBILITEIT   PODIUM 2, 11.15 - 12.15 UUR 

Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman



en organisatie? Nauta zegt: “Een organisatie bestaat uit 

mensen en die mensen moeten het uiteindelijk doen.”  Van 

de Ven vult aan: “Als een organisatie zich ontwikkelt, moet 

dit een ontwikkeling van iedereen zijn. Als men het personeel 

betrekt bij organisatieontwikkeling, ontstaan er kansen voor 

iedereen.” Maar mensen en organisaties hand in hand laten 

ontwikkelen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nauta: 

”Een gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat er voor elke 

medewerker budget vrijkomt voor persoonlijke ontwikkeling 

en dan verbaasd zijn dat er geen gebruik van wordt 

gemaakt. Medewerkers in diezelfde gemeente kunnen zeer 

gemotiveerd zijn een opleiding te volgen, maar denken dat 

hier geen mogelijkheden voor zijn. Enkel omdat er onderling 

niet over gesproken wordt. Het is dus ontzettend belangrijk 

dat er gecommuniceerd wordt tussen de organisatie en de 

medewerkers over zaken als ontwikkeling en mobiliteit.”

Creatieve dialoog

Juist deze communicatie lijkt de kern te zijn voor een 

succesvolle gemeente op het gebied van mobiliteit en 

ontwikkeling van mensen en organisatie. Van de Ven: 

“De fraaiste praktijken van ontwikkeling en mobiliteit 

zijn de praktijken waarbij de dialoog centraal staat, 

bijvoorbeeld de dialoog tussen gemeente en burgers, 

tussen OR en gemeentesecretaris, tussen medewerker en 

leidinggevende, collega’s en/of levenspartner.”  Nauta vult 

aan: “Ontwikkeling en mobiliteit moet geen ‘HR-feestje’ 

worden. Creëer draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen 

en betrek medewerkers erbij. De creatieve dialoog is een 

middel en tegelijkertijd een boodschap voor alle gemeenten. 

Ga in gesprek met elkaar om zo jezelf en de organisatie 

voortdurend te ontwikkelen.” 

“Als de ontwikkeling van de organisatie 

en de medewerkers vervlochten wordt,  

ontstaan de mooiste resultaten.” 

(Nauta & Van de Ven)



Hand in hand

In deze tijd van bezuinigen kan een creatieve dialoog heel 

veel teweeg brengen. Nauta: “Waarom een dure training 

volgen als je ook door je collega getraind kunt worden?” 

Van de Ven deelt deze mening: “Tijdens het trainen van je 

collega, leer je zelf ook veel en kun je een situatie creëren 

van geven en nemen, zonder dat het (veel) geld kost.” Van 

de Ven: “Bezuinigen kan ook een vorm van ontwikkeling 

zijn. Bezuinigen betekent vaak dat het huidige personeel 

ook in de nieuwe situatie inzetbaar moet zijn en daar moet 

je je voor ontwikkelen. Die ontwikkeling beschermt je weer 

tegen bezuinigingen.” Nauta vertelt: “ Een werknemer kan 

ervaring opdoen door bijvoorbeeld een gastles te geven op 

een basisschool, en zo ervaring opdoen die hij kan gebruiken 

in zijn huidige werk.  Ontwikkeling van de organisatie 

en medewerker moeten hand in hand gaan.” Van de Ven 

en Nauta: “Als de ontwikkeling van de organisatie en de 

medewerkers vervlochten wordt,  ontstaan de mooiste 

resultaten. Dat is de rode draad die door al deze voorbeelden 

loopt.”

Beren en Engelen

Dat de goede voorbeelden die Nauta en Van de Ven 

analyseren niet altijd over rozen gaan, is niet erg: “Onderweg 

kom je naast engeltjes op je schouder ook beren tegen”, 

zeggen ze allebei. Van de Ven voegt toe: “Het gaat erom wat 

je met deze beren doet. Worden ze alleen maar groter, of 

zie je ook kansen in deze beren, kansen die je weer verder 

helpen.” Nauta geeft aan: “Uiteindelijk gaat het om het 

inzicht en het proces wat voor een goed resultaat zorgt, de 

activiteiten zijn een mooie bijkomstigheid.” In Zeist zijn er 

bezuinigingsdialogen met de samenleving georganiseerd. 

Deze dialogen zijn voorbereid en uitgevoerd door eigen 

ambtenaren. “De ambtenaren zijn zelf aan de slag gegaan, 

een enorm leerzaam proces”, vertelt Van de Ven.

“Beren die je onderweg tegenkomt, 

kun je ombuigen tot kansen.”

(Van de Ven)



Inspireren

En goede voorbeelden zijn er zeker, laat Factor Vijf 

weten. Voorbeelden van gemeenten die inspiratiebron 

kunnen zijn voor andere gemeenten. Niet alleen voor 

HR-adviseurs, maar ook voor ambtenaren, OR-leden en 

anderen betrokkenen. Gemeente Amsterdam, stadsdeel 

Oost en het eerder genoemde Zeist zijn twee van deze 

fraaie voorbeeldgemeenten op het gebied van mobiliteit en 

ontwikkeling. Nauta noemt het voorbeeld van de gemeente 

Amsterdam, stadsdeel Oost: “De medewerkers kregen alle 

ruimte om elk bijzonder of creatief idee dat ze bedachten, uit 

te voeren. Deze creativiteit en ruimte zorgt voor ontwikkeling 

van medewerkers en dus ook voor ontwikkeling van de 

organisatie.”

HR-festival

Op het HR-festival op 7 november presenteren Nauta 

en Van de Ven de praktijkvoorbeelden,  conclusies en 

aanbevelingen. Dat zal, net zoals het onderzoek ‘Fraaie Leer- 

en Loopbaanpraktijken bij Gemeenten’, een inspirerende 

lezing zijn. Nauta geeft aan: “Wij hebben fraaie verhalen 

gehoord van organisaties en mensen die geïnspireerd met 

(eigen) ontwikkeling en mobiliteit aan de slag zijn gegaan. 

Uit deze verhalen hebben wij belangrijke lessen gehaald 

die we graag met het publiek willen delen.” Van de Ven licht 

alvast een tip van de sluier op: “Om als gemeente goed werk 

te kunnen leveren, is het belangrijk om langdurig en met 

volle overtuiging te investeren in medewerkers, om tot een 

goed resultaat te komen. Zij zijn het die al dat goede werk 

verzetten!“ <



Marcel Wissen

Interview Spreker 1 2 3 4 5

tegenkomen. “Of het moet de verbeelding van een ruimtelijk 

plan zijn, maar dat is niet wat ik bedoel als ik aan mensen 

vertel dat beelden nuttig kunnen zijn.”

Werken met beelden in organisaties. Dat is het vak van 

Van Wissen. Het gaat over de vraag : hoe kun je op andere 

manieren dan met het geschreven woord invulling geven aan 

wat je doet? Bijvoorbeeld met foto’s, filmpjes, infographics, 

of moodboards. 

“De kracht van beelden heeft te maken met een wezenlijk 

niveau van communiceren: het voorstellingsniveau”, legt 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Met die 

bewering is zo’n beetje iedereen het eens. Toch is de taal 

van woorden nog dominant bij de overheid. Zonde, volgens 

Marcel van Wissen, projectleider bewegende beelden bij de 

gemeente Ridderkerk. “Beelden helpen je bijvoorbeeld om 

organisatiewaarden concreet te maken.”

Marcel van Wissen weet het bijna zeker: als hij de archieven 

van een willekeurige overheidsorganisatie induikt, zal 

hij vooral tekst zien. Beelden zal hij niet of nauwelijks 

 DE FLOW VAN EEN UI IN BEELD  
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Van Wissen uit. “Dat is het niveau waarop je aftast welke 

betekenis een begrip werkelijk voor je heeft. Om het 

concreet te maken: een overheidsorganisatie zegt: we 

moeten meer vertrouwen in elkaar hebben. Dat is mooi, 

maar wat bedoel je daar nu werkelijk mee? Iedereen heeft 

er zijn eigen voorstelling van. Het is goed om daar samen 

aandacht aan te besteden, om samen af te dalen naar de 

kern en te verkennen: waar hebben we het nu over en wat 

betekent dat ten diepste voor onszelf en de organisatie? En 

hoe ziet dat er dan concreet uit in ieders werksituatie? Daar 

kunnen beelden je heel goed bij helpen. Vergelijk het met 

een droom, die kan ik vertellen of opschrijven, maar dat blijft 

abstract. Als ik hem verbeeld, wordt het zintuiglijker.” 

Niks mis met woorden

Begrijp Van Wissen niet verkeerd: met woorden op zich is 

niks mis. “Niet alles hoeft in beeld, maar beeld kan wel 

supergoed aanvullen. Een actueel thema in overheidsland 

is samenwerking met andere overheden en andere 

organisaties. Samenwerken betekent samen handelen. 

Daarvoor moeten we elkaars mentale kaders kennen. Die 

zoektocht kun je uitstekend faciliteren met beeld. We zijn het 

er op zich ook allemaal wel over eens. We zeggen allemaal: 

een beeld zegt meer dan duizend woorden. En toch worden 

er nog nauwelijks beelden gebruikt.” 

Daarvoor geeft Van Wissen twee redenen. De eerste is 

dat we met zijn allen worden opgeleid als woorddenkers. 

“Kinderen worden geboren als beelddenkers. Taaldenken is 

gedrag dat op school vervolgens wordt aangeleerd. Met het 

beeldtalent wordt weinig gedaan. Later op ons werk weten 

we daardoor niet goed hoe we beeldtaal moeten gebruiken. 

Ik vraag me bijvoorbeeld af of je een evaluatie van een project 

door de gemeenteraad krijgt als die evaluatie niet geschreven 

“Een beeld zegt meer dan duizend 

woorden. En toch worden er nog 

nauwelijks beelden gebruikt”



is als een beleidsnotitie, maar letterlijk verbeeld is.”

En eerlijk is eerlijk: er komt ook wel wat kijken bij het 

juiste gebruik van beelden. Van Wissen: “Je moet weten of 

je de beelden gebruikt om te verwarren, te verdiepen, te 

verbinden, vorm te geven of te verbeelden. Het doel bepaalt 

het beeld. Als je mensen wilt verbinden met elkaar of een 

bepaalde visie bijvoorbeeld, is het goed als mensen voor de 

camera vertellen over hun waarden of mening. Als ik wil dat 

mensen van elkaar leren, kan ik beter de camera helemaal 

niet zelf vasthouden, maar meegeven aan de mensen: laat 

het maar zien. Film maar wat je doet, zet het op YouTube 

of op een andere omgeving en laat anderen er eens naar 

kijken en er verdiepende vragen over stellen. Dan krijg je 

een heel wezenlijk gesprek. Daarvan leren mensen meer 

dan wanneer je een rapport zou schrijven waarin staat: eerst 

doen we dit, en dan doen we dat.”

Afhankelijk van experts

Een tweede reden waarom werken met beelden nog niet 

heel goed van de grond komt, heeft te maken met techniek. 

Van Wissen: “Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. 

Dus je zou zeggen: iedereen kan een filmpje maken. En op 

zich is dat ook zo, maar vervolgens moet er wel wat met 

zo’n filmpje gebeuren. Het moet bewerkt worden of online 

gezet. En dat kan niet iedereen. Met als gevolg dat je als 

organisatie nog erg afhankelijk bent van externe partijen 

die wel weten hoe het moet. Dat maakt de drempel helaas 

hoger.”

En dat terwijl beeld zo nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld om een 

organisatie-identiteit concreet te maken. “Mijn gemeente 

Ridderkerk is samen met Barendrecht en Albrandswaard 

bezig een ambtelijke samenwerking op te bouwen. Nu 

moeten we ook een gezamenlijk tijdsregistratiesysteem 

“Richt je minder op planning en 

control, en meer op waarden”



kiezen. Dat lijkt een oppervlakkig, vrij technisch besluit, 

maar als je er langer over doorpraat blijkt dat er echt 

verschillende culturen bestaan met elk hun eigen waarden 

over vrijheid, tijd indelen, enzovoort. Dáár hebben we het te 

weinig over. Beeld helpt om die kern beter te bespreken en 

op die manier ook keuzes te maken die houdbaar zijn in de 

toekomst.”

Missie en visie uit de kast

Dit betekent wel een andere manier van managen, realiseert 

Van Wissen zich. “Je moet je minder richten op planning en 

control, en meer op waarden. Eigenlijk net zo als het thuis 

gaat. Mijn vrouw en ik zitten redelijk op één lijn als het gaat 

over de opvoedkundige basisprincipes. Daardoor hoef ik niet 

over elke vraag van de kinderen met haar te overleggen. 

Zo zou het ook kunnen op organisatieniveau. De meeste 

organisaties hebben wel een missie en visie, maar die wordt 

opgesteld, in een map gedaan en in de kast gestopt. Juist als 

je wilt praten over de dingen waarom het werkelijk gaat, is 

het handig om die visie er weer bij te pakken.”

HR-medewerkers zouden hun competentiehandboek 

eens goed kunnen bekijken om te toetsen of ze net zo 

veel investeren in beelddenken als in woorddenken. Van 

Wissen: “Grote kans dat dit niet het geval is. Het is ook in de 

opleidingensfeer nog best onontgonnen terrein. Maar het 

kan wél. Bijvoorbeeld in onderwijsland zijn ze er al best ver 

mee. Zo hebben ze daar het Mediawijzer.net-programma, 

dat leerlingen beeldwijsheid en mediawijsheid bijbrengt.”

 

Het begin van een structuur

Van Wissen: “Ik zeg niet dat ik de kwestie van wanneer en op 

welke manier je beelden gebruikt, helemaal kan oplossen in 

de lezing op het HR-festival. Er is geen toverformule. Maar 

wel dat ik visie en structuur kan aanbrengen om een goede 

discussie over ons denken over beelden te voeren. En daar 

begint het mee.” <



Pierre van Amelsvoort

Interview Spreker 1 2 3 4 5

Organiseren met mate(n)

Van Amelsvoort is regelmatig betrokken bij veranderingen 

van een organisatie. Veranderingen waarbij de rol van de 

medewerkers net zo belangrijk is als van het management. 

“Medewerkers weten zelf het beste hoe het werk in 

elkaar zit en wat belangrijk is, de rol die zij hebben bij een 

verandering is heel belangrijk“, zegt Van Amelsvoort. Hij 

vervolgt: “Op grond van dialoog met de medewerkers en 

andere betrokkenen, geeft het management de richting aan. 

Vervolgens is het aan de medewerkers om deze richting in te 

De kaasschaaf gaat in tijden van bezuinigingen regelmatig 

over de organisaties heen, zo ook bij gemeenten. Pierre 

van Amelsvoort, organisatie-adviseur bij de ST-Groep en 

gastprofessor op de Universiteit van Leuven, denkt dat het 

anders kan. Met zijn overtuiging voor en heldere woorden 

over de alternatieven van het Nieuwe organiseren, adviseert 

hij (grote) organisaties deze verandering aan te gaan en een 

gezonde herstart te maken. De beurt is nu aan gemeenten.

 “OP WEG NAAR EEN ‘NIEUWE’ 

 ORGANISATIE”   
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vullen. De mensen moeten het uiteindelijk doen. Zij kunnen 

zo hun eigen team creëren, zichzelf en de organisatie beter 

laten functioneren en hebben meer lol. Het gaat om Richting, 

Ruimte en Rekenschap.”

Ideaalbeeld

Hoe zo’n Nieuwe Organisatie eruit moet zien, is voor Van 

Amelsvoort heel helder: “Bij het Nieuwe Organiseren staat 

een vitale hiërarchie centraal. Een hiërarchie waarbij het 

management de menselijke maat kent en daadwerkelijk 

iets toevoegt aan het resultaat.” Maar dat is nog niet alles. 

Naast een gezonde hiërarchie is er een aantal punten 

die Van Amelsvoort duidelijk voor ogen heeft als het gaat 

over het Nieuwe Organiseren.  Van Amelsvoort: “Een 

Nieuwe Organisatie is minder bureaucratisch als het 

aankomt op regels en procedures, de functionele silo’s 

bestaan niet meer. Men werkt in kleine teams en is sterk 

resultaatgericht. Er wordt gestuurd op het ‘hoe en wat’, 

het doel van het proces en minder op hoe het resultaat 

uiteindelijk tot stand komt.” Bij kleine organisaties is deze 

verandering in het werkproces al op gang gebracht, bij grote 

organisaties moet dit nog komen. Van Amelsvoort vertelt 

waarom: “In grote organisaties heeft men te maken met 

enorm veel verschillende partijen. Met name bij gemeenten 

zie je dat ook de politieke invloed een factor is die deze 

verandering moeilijker tot stand brengt. Er worden steeds 

nieuwe regels bedacht. Ieder incident wordt met een nieuwe 

regel beantwoord, waardoor gemeenten belemmerd worden 

in het ontwikkelen en veranderen.”

Gemeenten aan de slag

Bij gemeenten is nog een flinke slag te slaan. Dit heeft, naast 

de politieke invloeden, ook te maken met de ‘noodzaak’. 

“Bij het Nieuwe Organiseren staat een 

gezondheid centraal; een gezonde 

hiërarchie, gezonde financiële situatie 

en gezonde medewerkers.”



Van Amelsvoort: “In een social-profit organisatie, zoals 

gemeenten, is het feedbackmechanisme minder hard. De 

noodzaak om te veranderen is dan in mindere mate of niet 

aanwezig.” Het vergt voor gemeenten dan ook een flinke 

ommekeer om met deze nieuwe manier van organiseren 

aan de slag te gaan. Van Amelsvoort licht dit toe: “Het vraagt 

anders denken van gemeenten. Het loslaten van functioneel 

denken in kolommen is van groot belang. Er moet 

wijkgericht gewerkt worden, dat is gelukkig steeds meer te 

zien. Echter, door de bureaucratie die in veel organisaties 

nog heerst, wordt samenwerking binnen de organisatie erg 

bemoeilijkt, terwijl deze met externe partijen vaak wel goed 

verloopt. Hier is nog een slag te slaan. Een start kan hiermee 

gemaakt worden door in kleine teams of communities te 

gaan werken.”

Fuseren geen noodzaak

Toch gaan steeds meer gemeenten fuseren. Volgens Van 

Amelsvoort geen goede keus: “Het is een misverstand dat 

groot ook beter of goedkoper betekent. Juist door in kleine 

teams te werken, onstaat er meer professionele ruimte om 

beslissingen te nemen. De hiërarchie verdwijnt en er wordt 

meer nagedacht over de vorm van samenleven waar we 

steeds meer naartoe gaan: eigen initiatief.” Van Amelsvoort 

voegt daaraan wel toe dat fuseren niet altijd verkeerd is: “In 

sommige processen is het goed om met elkaar samen te 

werken, maar daarvoor hoef je niet per definitie te fuseren. 

Gemeenten moeten meer stil gaan staan bij wat ze doen en 

wat ze willen bereiken, nu gaat de ‘kaasschaaf’ er ieder jaar 

weer overheen, zonder dat dat echt resultaat oplevert.”

Levendige organisatie

Op de vraag waarom veel gemeenten deze verandering nu 

nog niet doormaken, heeft Van Amelsvoort geen duidelijk 

antwoord. “Ik ben bang dat veel gemeenten weinig 

“De noodzaak bij gemeenten om 

diepgaand te veranderen is minder 

groot.”



levendig zijn”, zegt hij. De hoge gemiddelde leeftijd bij 

gemeenten kan van invloed zijn op deze levendigheid, al 

denkt van Amelsvoort dat dit wel meevalt. Hij geeft aan: 

“Een hogere leeftijd hoeft geen verband te hebben met de 

levendigheid van deze persoon. Het heeft te maken met 

mobiliteit. Als iemand open staat voor ontwikkeling en 

verandering van functie, zijn zij vaak levendiger dan iemand 

die altijd hetzelfde heeft gedaan. Mobiliteit en ontwikkeling, 

zowel op het gebied van opleidingsmogelijkheden en 

functieveranderingen, zijn dan ook erg belangrijk voor het 

inzetten van het veranderen naar een nieuwe organisatie.” 

Waarom moeten gemeenten op deze alternatieve manier 

gaan organiseren? Ook dit heeft Van Amelsvoort helder voor 

ogen. “We komen met elkaar in een nieuwe fase waarin 

krimp eerder het kernwoord is dan groei. De maatschappij 

ontwikkelt zich als een zelforganiserende democratie en 

vergrijzing en vergroening zijn aan de orde. Aspecten die 

ervoor zorgen dat er een fundamentele wijziging van de 

taken, positie en werkwijze van de gemeenten gevraagd 

worden”, zegt hij tot slot.

HR-festival

Pierre van Amelsvoort heeft met zijn lezing het doel 

de bezoeker kennis te laten maken met alternatieven.  

Amelsvoort: “We zijn snel genegen om terug te vallen op 

klassieke organisatiemechanismen. Met een mix van goede 

voorbeelden en eigen inbreng, laat ik de bezoeker kennis 

maken met alternatieve organisatiewijzen.” <



Menno Lanting

Door: Willeke de Boer / Fotografie: Kees Winkelman

Interview Spreker 1 2 3 4 5

buurt. Dus organiseerde ze een inspraakavond. Opkomst: 

laag. Het publiek dát er was, bestond – kort door de bocht 

– uit beroepsklagers. “En dat terwijl zo’n honderdvijftig 

buurtbewoners op een online forum wél een heel goede 

discussie voerden”, vertelt Lanting. Het voorbeeld is 

illustratief voor het onderwerp dat Lanting aansnijdt tijdens 

het HR-festival #Toekomst. Lanting: “Je ziet  

dat de formele systemen van de overheid steeds minder 

parallel lopen met wat er speelt in de samenleving. En daar 

moet je als overheid wat mee.”

De buitenwereld beweegt dankzij de digitalisering steeds 

sneller: burgers worden mondiger, hebben meer kennis 

en kunnen zich steeds beter verenigen. Dat heeft gevolgen 

voor de manier waarop de overheid haar werk organiseert. 

Menno Lanting: “We moeten meer loslaten en transparanter 

werken.”

In de woonwijk van strateeg en leiderschapsexpert van 

Menno Lanting ligt een gevaarlijk kruispunt. De gemeente 

wilde dit probleem oplossen in samenspraak met de 

 DE SLIMME ORGANISATIE   

PODIUM 2, 15.30 -16.30 UUR



Vroeger was het eenvoudig. Lanting: “Een instantie als de  

gemeente was in the lead als het gaat om kennis en macht. 

Ze hadden bijvoorbeeld de gemeentekrantjes waarin 

aankondigingen werden gedaan, en iedereen wachtte daar 

rustig op. Dat is inmiddels helemaal anders. Burgers zijn 

meer empowered. Ze zijn mondiger, hebben via het internet 

veel meer kennis en weten zich digitaal beter te organiseren. 

Ze verwachten bijvoorbeeld ook sneller een reactie van een 

ambtenaar.”

Het bedrijfsleven heeft zich goeddeels aangepast aan deze 

ontwikkeling. “Zij moeten wel. Je ziet aan bedrijven als OAD 

en Free Recordshop wat er gebeurt als je niet meegaat. 

Voor de overheid ligt dat een beetje anders, omdat burgers 

voor sommige dingen nu eenmaal naar hen toe móéten. 

Als ik een nieuw paspoort wil, heb ik me te schikken naar 

de voorwaarden van de gemeente. De overheid heeft dus te 

maken met een na-ijlend effect. Tegelijkertijd zie je aan het 

voorbeeld in mijn woonwijk, dat burgers zelf alternatieven 

verzinnen, als de overheid hen niet snel genoeg gaat.”

 

Van negen tot vijf online

Je zou zeggen: overheid, ga meer online-dingen doen, dan 

is het probleem opgelost. Maar daar denkt Lanting anders 

over. “De grote valkuil is dat overheden alleen maar naar 

middelen kijken om mee te kunnen komen. Dan zeggen 

ze: we moeten op Twitter. Versturen ze vervolgens één 

keer in de week een bericht, dat ook nog eens alleen maar 

zendergericht is. En reageren doen ze - als je niet oppast - 

alleen op werkdagen van negen tot vijf. Ik ken een voorbeeld 

van een ambtenaar die zei: ik moet voor elk twitterbericht 

twee parafen halen. Kijk, dan schiet je je doel voorbij. Dan 

kun je net zo goed niet op Twitter gaan. “

Volgens Lanting is er een fundamentele 

organisatieverandering nodig om je goed te kunnen 

verhouden tot de digitale ontwikkelingen. “We zien 

echt een verschuiving van het financiële model naar 

het netwerkmodel. Bij zo’n netwerkmodel kun je geen 

aansluiting vinden vanuit een verzuilde hiërarchisch 

vormgegeven organisatie.”



Loslaten en delen

Overheden moeten sturen op waarden als transparantie, 

ondernemerschap en zelfredzaamheid, om de slag te 

kunnen maken. ‘En dat betekent nogal wat’, vertelt Lanting. 

“Allereerst voor de leidinggevende. Die moet investeren 

in het empowerment van zijn medewerkers. Zij moeten 

uiteindelijk de vrijheid ervaren om uit eigen initiatief 

dingen te ondernemen. En dat is best ingewikkeld, want 

zo’n leidinggevende moet meer loslaten en daarmee ook 

accepteren dat er soms fouten gemaakt worden.” De 

medewerkers zelf moeten ook flinke stappen zetten. “Ze 

worden steeds meer regisseur van een netwerk. Dat kan 

alleen als je uit je eigen koker komt. Aan de ene kant naar 

de burger en andere stakeholders toe. En aan de andere 

kant naar je collega’s toe. De statische kennis van overheden 

klotst vaak over de randen, maar doordat mensen soms 

huiverig zijn om die kennis te delen, moet het wiel veel te 

vaak opnieuw uitgevonden worden. Met als gevolg dat de 

gedigitaliseerde burger meer weet dan de overheid zelf. De 

uitdaging op organisatieniveau is dat mensen zich door de 

keten en kolommen heen met elkaar gaan verbinden.”

 

Hakken in het zand

Dat De Grote Verandering niet gemakkelijk is, is logisch 

volgens Lanting. “Dit raakt aan het bestaansrecht van 

de ambtenaar. Die was gewend: kennis is macht en het 

internet is niet per se te vertrouwen. Simpel gezegd: 

we moeten kwaliteit bieden, niet zomaar iets roepen op 

Twitter. Twitter is geen doel op zich, maar slechts een 

representant van de ontwikkeling waar we in zitten. En die 

ontwikkeling is niet meer te keren.” Ondernemings- en 

medezeggenschapsraden zouden er daarom goed aan doen 

de hakken niet te lang in het zand te zetten. “Natuurlijk 

moeten zij opkomen voor de belangen van de medewerkers. 

“Medewerkers moeten 

flinke stappen zetten. Ze worden 

steeds meer regisseur van een 

netwerk”



Maar als je te lang wacht, wordt de overheid gewoon een te 

zwaar orgaan, die minder relevant is, en de burger niet meer 

weet te vinden. Bovendien kun je je afvragen of er over een 

jaar of tien nog mensen willen werken als de overheid in 

verhouding te star en statisch is.”

 

Acht weken wachten

Inzicht en wat voorzichtige probeersels. Daar zou de 

bezoeker van de presentatie van Lanting tijdens het  

HR-festival mee naar huis moeten gaan. “Dat je als 

ambtenaar denkt: daar wil ik me toch eens in verdiepen. 

Bijvoorbeeld door niet meer te wachten tot over acht weken 

Binnenlands Bestuur op de mat valt, maar de journalist eens 

te volgen op Twitter, te kijken wat hij meldt, en zo vóór te 

lopen.” <
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P R O G R A M M A
 Vanaf 09.15u          

 ONTVANGST EN REGISTRATIE         

 10.00 - 10.15u                 OPENING DOOR TOF THISSEN       

 10.15 - 11.00u            
 
 KEYNOTE SPREKER MATHIEU WEGGEMAN      

 11.15 - 12.15u         

 AUKJE NAUTA EN  CRISTEL VAN DE VEN   

 LOOPBAANTRAINING ‘BAAS IN EIGEN LOOPBAAN’         SUBSIDIES          

 WERKDRUK: FEIT OF FICTIE?      

 MOBILITEIT BIJ PROVINCIES         

  DE ANDERE OVERHEID       

    DE KWALITEIT VAN MEDEWERKERS METEN,     
 BEHOUDEN EN VERGROTEN      

 GRIP OP BEZUINIGINGEN       

 KOSTEN EN BATEN REGIONALE SAMENWERKING 

 COMPETENTIEBOX        

 HOE LEER IK ORGANISATIELEREN?    

 PRIJSWINNAAR CONGRES MEDEZEGGENSCHAP           ANDERS          

 ‘SAMEN LEREN DOET INSPIREREN; DE LERENDE  
 ORGANISATIE’         

 12.15 - 13.00u         

 LUNCH           

 13.00 - 14.00u          

 MARCEL VAN WISSEN       

 DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST  

 CAO VAN DE TOEKOMST       

 SOCIAL MEDIA GAME        

 WERK AAN JE TOEKOMST       

 WENDBAARHEID VERGROTEN  MET  EVC EN   
 EPORTFOLIO         

 HET NIEUWE WERKEN VOORBIJ     

 LANDELIJKE OR-VERKIEZINGEN VOOR     
 GEMEENTEN         

 VERSTERKEN STRATEGISCHVERMOGEN    
 HAARLEMMERMEER        

 HIGH PERFORMANCE TEAMS       
 

 FUNCTIE RISICO PROFIEL EN DE ARBO ACADEMY 
 

 DE LEERKAART: DÉ OPLEIDINGENDATABASE VOOR  
             AMBTENAREN         

 >            

 14.15 - 15.15u         

 PIERRE VAN AMELSVOORT      

 SUBSIDIES          

 ZO VERSTERKEN GEMEENTEN HUN     
 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID    

 HET NIEUWE WERKEN ALS WAAR SUCCES   

 MOTIVERENDE WERKSITUATIES     

 LEANMANAGEMENT, GEMEENTE KATWIJK    

 EEN NIEUWE BLIK OP PUBLIEKSAGRESSIE   

 GEMEENTE VEERE KIEST VOOR HPO-TRAJECT  

 STAGE-ORGANISATIE V/H JAAR     

 MASTERCLASS MENSEN IN BEWEGING    

 BOTSENDE RATIONALITEITEN IN HET OPENBAAR   
 BESTUUR          

 LEIDINGGEVENDEN ONDERSTEUNEN BIJ        LOOPBAANSTIMULERING  MEDEWERKERS    

 

 

 >            

 15.30 - 16.30u          

 MENNO LANTING        

 BESMETTELIJK!         
 
 
 SOCIAL MEDIA GAME        

 IN COCREATIE LEREN EN ONTWIKKELEN:         DE AMSTERDAMSE SCHOOL      

 VERNIEUWENDE ARBEIDSRELATIES:           VAN PIRAMIDE NAAR HYBRIDE?     

 IS HET EINDE VAN HRM NABIJ? OF TOCH NIET?  

 DIVERSITEIT: DE DEUR OPENZETTEN NAAR    
 TALENT!          

 SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT    

 WAARDEREND ONDERZOEKEN EN          ONTWIKKELCHEQUE, AMSTERDAM OOST   

 SAMENWERKENDE ONDERNEMINGSRADEN       BIJ VORMING RUD’S        

 ZPP BRABANT, HET NETWERK VAN       
 ONDERNEMENDE AMBTENAREN     

 DEN HAAG BEGELEIDT MEDEWERKERS NAAR    
 ONDERWIJS MET “KANSRIJK”!     

 15.30 - 16.30u          
  
 BORREL          



 DE ANDERE OVERHEID 

     

TIJD  : 11.15 - 12.15 

PODIUM :  PODIUM VOOR KUNST

Frederique Veldman (Gemeente Schiedam) en Lars Schotel (Gemeente Utrecht)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In deze workshop ervaart u zelf het proces van de andere overheid. Bovendien kunt u zich 
qua inhoud laten verrassen door ‘the wisdom of the crowd’.

 SUBSIDIES 

TIJD  : 11.15 - 12.15

PODIUM : FOYER 3

TIJD  : 14.15 - 15.15

PODIUM : ARTIESTENFOYER

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u alles weten over de nieuwe subsidieregelingen van het A+O fonds Gemeenten van 
volgend jaar? Woon dan deze workshop bij! In deze sessies wordt verteld welke wijzigingen 
en verbeteringen er zijn in de nieuwe beleidsperiode 2014-2016. Hierbij wordt een korte 
demonstratie gegeven van het A+O fonds Gemeenten subsidiesysteem. En u krijgt uiteraard 
volop de kans om uw vragen te stellen.

A L G E M E E N
 GRIP OP BEZUINIGINGEN  

            

TIJD  : 11.15 - 12.15 

PODIUM : 7

Sprekers: Eddy van Veghel en Onno Hutten (Gemeente Rotterdam)       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veel gemeenten hebben een bezuinigingsdoelstelling opgelegd gekregen. Maar hoe   
houdt u de voortgang daarvan in de gaten? Eddy van Veghel en Onno Hutten, adviseurs    
HR-control van de gemeente Rotterdam, laten zien hoe zij met de juiste ken- en stuur-  
getallen grip houden op de bezuinigingsoperatie in Rotterdam en bestuur en management 
van relevante stuurinformatie voorzien.

 WERK AAN JE TOEKOMST 

TIJD  : 13.00 - 14.00 

PODIUM : 5

Spekers: Bert de Haas, Els van der Kraats, Annika Heerekop (ABVAKABO FNV) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In september 2013 konden medewerkers van gemeenten meedoen aan een poll: Wat vindt u belang-
rijk in het werk? Deze poll maakt deel uit van het onderzoek Werk aan je Toekomst. Een initiatief van 
Abvakabo FNV, sector Lagere Overheden (LO) en wordt mede mogelijk gemaakt door VNG (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten). Medewerkers van gemeenten kunnen zich uitspreken over onderwer-
pen die hen bezighouden op het werk, zoals duurzame inzetbaarheid en interne communicatie .  
Op basis van deze gegevens wordt er een top tien van de belangrijkste onderwerpen vastgesteld. Deze 
maand zal er een onderzoeksrapport uitkomen van deze top tien. Op het HR-festival #Toekomst wordt 
er een gesprek aangegaan met de deelnemers van de workshop. Er moet antwoord gegeven worden 
op de volgende vragen: Wat gaan we doen met de top tien? Wat is de rol van de werkgever, HR, de OR, 
het GO en de vakbond? U kunt meer informatie vinden op www.werktoekomst.nl

www.werktoekomst.nl


A L G E M E E N
 VERSTERKEN STRATEGISCH VERMOGEN 

 HAARLEMMERMEER  

 

TIJD  : 13.00 - 14.00 

PODIUM : 9

 
Spreker: Professor Roel in ‘t Veld (Gemeente Haarlemmermeer)       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘Randloos denken’ is de samenhangende uitdrukking die is bedacht om de essentie van het 
strategie programma van de gemeente Haarlemmermeer te duiden. Het betekent: Ruimte 
geven aan creativiteit en fantasie, het onwaarschijnlijke voor mogelijk houden, het kunnen 
verbeelden van verschillende toekomsten. Dat betekent ook dat er geprobeerd wordt uit 
het eigen kader te stappen, om eigen patronen van denken en handelen te doorbreken.  
Tekortschietende fantasie is een enorme handicap voor wel doordacht en samenhangend 
handelen. Daarom is het verkennen van toekomsten belangrijk om het gevoel voor creativiteit 
en fantasie te voeden. Vervolgens is men in staat beter om te gaan met onzekerheid, leniger 
beslissingen te nemen en onze veerkracht te vergroten. Professor Dr. Roel in ’t Veld, ge-
meentestrateeg, neemt u mee in het verhaal van de Gemeente Haarlemmermeer. Hoe wordt 
er gewerkt aan het versterken van het strategisch vermogen van het bestuur en de ambtelij-
ke organisatie? Voor meer informatie kunt u kijken op deze website.

 CAO VAN DE TOEKOMST  

TIJD   : 13.00 - 14.00 

PODIUM  : 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het UvW, IPO en het CvA houden een Lagerhuisdebat over de CAO van de toekomst en de 
innovatie in de medezeggenschap.

 SIMULATIELAB ‘BOTSENDE RATIONALITEITEN IN HET 

 OPENBAAR BESTUUR’  

 

TIJD  : 14.15 - 15.15 

PODIUM : FOYER 3

 
Sprekers: Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke werken) en Professor Roel in ‘t Veld     
(Gemeente Haarlemmermeer)     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dompelen in de wereld van tegengestelde opvattingen en overtuigingen, oftewel ‘botsende 
rationaliteiten’? Dat doe je als je bij uitstek een functie hebt waarin je dagelijks je weg moet 
vinden in een krachtenveld met uiteenlopende overtuigingen, waarden en belangen. 
In het ‘botsende-rationaliteitenlab’ leren Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waar-
den en Roel in ’t Veld, Gemeente Haarlemmermeer en Universiteit van Tilburg je hoe hier 
effectiever mee om te gaan. Het simulatielab is een uitwerking van het eindrapport ‘botsende 
rationaliteiten’. 

http://www.hlmrmeer.nl/nl/versterking-strategisch-vermogen
http://www.ikpob.nl/publicaties/eindrapportage-botsende-rationaliteiten/view


A L G E M E E N
 SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT 

         

TIJD  : 15.30 -16.30 

PODIUM : 8

Sprekers: Esther Riethoven (Hoogheemraadschap Rijnland) en Sandra Loggen 
(Waterschap Hollandse Delta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspiratie opdoen, ervaringen en ideeën uitwisselen en handvatten krijgen om vorm te geven 
aan een levendig integriteitsbeleid. Dat was vooral de aanleiding voor het instellen van een 
landelijke werkgroep Integriteit waterschappen en het ontwikkelen van de Toolkit Integriteit 
in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen. In de workshop lichten Esther Riethoven 
van Hoogheemraadschap van Rijnland en Sandra Loggen van Waterschap Hollandse Delta 
toe hoe dit samenwerkingsverband tot stand is gekomen, welke activiteiten zijn ontplooid en 
wat dit heeft opgeleverd. Met elkaar brainstormen we over het borgen en levend houden van 
integriteit. Deelnemers verlaten de workshop als geïnspireerde integriteitambassadeurs.

 IS HET EINDE VAN HRM NABIJ? OF TOCH NIET?  
 

TIJD  : 15.30 - 16.30 

PODIUM : 3

 
Sprekers: John Buissink (SDU), Sjef Janssen (SDU) en Erik Groot (AWVN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HRM’ers, laat deze workshop vooral aan uw neus voorbij gaan. U kunt uw tijd beter besteden 
aan het zoeken naar een omscholingstraject. Want aan HRM’ers is straks geen behoefte 
meer. Dat is althans de conclusie van Ben Ligteringen in zijn proefschrift ‘The Maintanance 
Crew For The Human Machinery’, waarop hij onlangs promoveerde aan de Radboud   
Universiteit te Nijmegen.  
 
Maar u hoeft niet te wanhopen. Gelukkig is er een reddingsboei gevonden in de persoon van 
Erik Groot, directeur Adviesorganisatie van de Werkgeversvereniging AWVN. Deze stelt dat 
de personeelsfunctie steeds meer moet aansluiten bij de bedrijfsdoelen en steeds gecompli-
ceerder wordt. Wie heeft er gelijk? Het antwoord horen we graag van u.



H E T  N I E U W E  W E R K E N
 HET NIEUWE WERKEN ALS WAAR SUCCES  

TIJD  : 14.15 - 15.15 

PODIUM : PODIUM VOOR KUNST

 
Spreker: Christian Boxman (Waterschap Vallei en Veluwe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veel organisaties maken de stap naar een nieuwe werkomgeving. De vaste kantooromgeving 
verdwijnt en maakt plaats voor een flexibele variant waarbij de medewerkers meer vrijheid 
genieten in de keuze waar en wanneer zij hun werk verrichten. Kortom: De ervaring van het 
“Het Nieuwe Werken”. Een jaar later stelt men zichzelf de vraag: Wat is er nou werkelijk  
allemaal veranderd? Heb ik Het Nieuwe Werken met mijn organisatie nu al grotendeels 
geadopteerd, of ben ik nu net pas klaar voor de grote reis? In hoeverre maakt het concept de 
vooraf gestelde doelen waar? Het Nieuwe Werken, een containerbegrip waar velen geboeid 
naar blijven kijken. In deze workshop staan we aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij  
Waterschap Vallei en Veluwe stil bij de reis die volgt nadat de “harde kant” van het nieuwe 
werken succesvol is gerealiseerd (bricks and bytes adopted). Specifiek het dilemma: Initi-
eren we opnieuw een revolutie of stimuleren we vanaf nu samen de evolutie? We staan ook 
stil bij de vraag: Wanneer is het Nieuwe Werken voor u en uw organisatie een succes dat  
bewaarheid is. Hoe maakbaar en planbaar is dat succes?

 HET NIEUWE WERKEN VOORBIJ  

TIJD  : 13.00 - 14.00 

PODIUM : 7

 
Spreker: Ruurd Baane (Bright Company)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft Het Nieuwe Werken (HNW) zich kunnen ontworstelen aan de status van hype? Hoe 
heeft het zich ontwikkeld? Is het inmiddels ingeburgerd of juist naar de achtergrond verdwe-
nen? Hoe moeten we de tegengeluiden lezen? En waar zitten nieuwe uitdagingen? In deze 
workshop wordt duidelijk dat de instrumentele kant van HNW (met name de de bricks en de 
bytes) veel aandacht heeft gekregen. En laten we eerlijk zijn: ook het nodige heeft opgele-
verd. Het wordt ook duidelijk dat fundamenteel kiezen voor de principes van HNW vraagt 
om een doorbraak op de cultuur, leiderschap- en gedrag. En dat inbedding in het primaire 
proces noodzakelijk is. De vraag is: hoe doet u dat? En wat betekent dat voor de organisatie 
en medewerker? Dat dit een actueel thema is, blijkt uit het feit dat momenteel in de sector 
waterschappen verdiepend onderzoek naar dit onderwerp wordt uitgevoerd.

 SOCIAL MEDIA GAME  

      

TIJD  : 13.00 - 14.00 / 15.30 - 16.30 

PODIUM  : PODIUM VOOR KUNST

Spreker: Otto Thors        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Door het gebruik van Social Media verandert de manier van communiceren en samenwerken, 
zowel binnen gemeenten als met de burgers. Maar wat is de meerwaarde, waar liggen welke 
verantwoordelijkheden en wat zijn mogelijke consequenties van de inzet van Sociale Media? 
Via een interactieve spelvorm komen alledaagse vraagstukken aan de orde, zoals:
1. Mag een ambtenaar op persoonlijke titel het college weerspreken op Facebook? 
2.  Wat doe je als ambtenaar als je privé Twitteraccount wordt overspoeld met burgervragen?
In het spel gaan deelnemers met elkaar in discussie, resulterend in een advies voor de direc-
tie. Deze Game wordt begeleid door Otto Thors. Kijk hier voor meer informatie.

http://bit.ly/17ZZ2bt


M O B I L I T E I T
 ‘VAN CURSUS NAAR ACADEMIE’. HOE ORGANISEER IK 

 ORGANISATIELEREN?  

TIJD  : 11.15 - 12.15 

PODIUM : 10

  
Spreker: John Martens (Hoogheemraadschap van Rijnland), Leon Schellekens (Waterschap De Dommel) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laat je op een actieve wijze meenemen in manieren om het organisatieleren te organiseren. 
Het aantal (bedrijfs)academies groeit gestaag. Het leren wordt steeds meer in huis gehaald. 
Wat zijn de redenen hiervoor en wat willen organisaties met een academie? Welke uitdagingen 
kom je tegen bij het bouwen van een academie? Een eenduidig antwoord op deze vragen is 
niet makkelijk te geven. In deze workshop hopen we een paar handvatten te geven waarmee u 
zelf bij uw eigen organisatie aan de slag kunt. Dit op basis van de ervaringen met het bouwen 
van de Rijnland Aquademie en de Dommel Aquademie. De workshop wordt verzorgd door 
Leon Schellekens van de Dommel Aquademie en John Martens van de Rijnland Aquademie.

 KOSTEN EN BATEN REGIONALE SAMENWERKING  

      

TIJD  : 11.15 - 12.15 

PODIUM : 8

Spreker: Aenelli Houkes-Hommes (Policy Productions) en Geert van den Berg (Gemeente Urk)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u nu ook eindelijk eens weten hoeveel geld - concreet geld - samenwerking met andere 
gemeenten u nu eigenlijk kost of oplevert? Levert samenwerken naast goodwill en allerlei 
niet-materiële zaken nu eigenlijk ook echt een bijdrage aan de bezuinigen die voor de deur 
staan? Of kosten uw goedbedoelde samenwerkingsinitiatieven alleen maar geld? Geert van 
den Berg - adviseur P&O van de gemeente Urk - vertelt op welke succesvolle manier zijn 
gemeente samenwerkt in SWiF (“Samen Werken in Flevoland”). Om het spannend te maken 
neemt Aenneli Houkes-Hommes van Policy Productions vervolgens direct de proef op de 
som. In een concreet rekenmodel rekent zij ter plekke uit hoeveel geld deze samenwerking 
de gemeente nu eigenlijk kost en/of oplevert.

 LOOPBAANTRAINING ‘BAAS IN EIGEN LOOPBAAN’ 

 IN DE REGIO  

TIJD   : 11.15 - 12.15 

PODIUM  : ARTIESTENFOYER

 
Sprekers: Coby de Jong (Loopbaancentrum), Ine Barentsen (Gemeente Rijnwoude),      
Annelen van Schaardenburgh en Muriel Verhees (beide Human Talent Consultants)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De mobiliteitsnetwerken ‘Werken in Friesland’ en ‘Werken in het Westen’ bieden regionaal 
de loopbaantraining ‘Baas in eigen loopbaan’ voor medewerkers aan. Deze training is in 
opdracht van het A+O fonds Gemeenten ontwikkeld door HTC. HTC heeft ook gemeentemede-
werkers ‘opgeleid’ om de training zelf te geven. In de workshop vertellen beide regio’s hoe zij 
de training regionaal aanbieden. Tijdens de workshop heeft u de gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

 MOBILITEIT BIJ DE PROVINCIES  

     

TIJD  : 11.15 -12.15 

PODIUM : 5

Spreker: Cent van den Berg (Provincie Noord-Brabant)        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Door de economische crisis blijven veel medewerkers bij de provincies die anders een loop-
baanstap naar een andere organisatie hadden ondernomen, bij de provincie werkzaam. En 
slechts mondjesmaat krijgen nieuwe medewerkers een kans op een baan bij de provincie. 
Als gevolg hiervan, en de verhoging van de AOW-leeftijd, neemt de gemiddelde leeftijd van de 
medewerkers toe. De mobiliteit van het provinciale personeel naar werk buiten de provin-
cies is momenteel beperkt, terwijl dit goed kan zijn voor de provincies, de medewerkers en 
de maatschappij. ProvOR is op zoek naar hoe de vrijwillige mobiliteit vergroot kan worden. 
Tijdens deze workshop presenteert ProvOR ervaringen van mobiliteit van provinciemedewer-
kers, met als doel meer bekendheid te geven aan deze ervaringen en daarmee de vrijwillige 
mobiliteit te bevorderen.



M O B I L I T E I T
 DE KWALITEIT VAN MEDEWERKERS METEN,  
 
 BEHOUDEN EN VERGROTEN  

TIJD  : 11.15 -12.15 

PODIUM : 6

 
Spreker: Ronald Bakker (Omgevingsdienst Midden-Holland)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De kwaliteit van de uitvoering van het omgevingsrecht moet vergroot worden, dat is de inzet 
van de politiek. Gemeenten moeten voor hun uitvoerende taken op gebied van milieu, bouw en 
ruimte voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Een deel van de taken is belegd bij een Regionale 
Uitvoeringsdienst, een deel is ook achtergebleven bij de gemeente. De expertise van de 
betreffende medewerkers moet gemeten en eventueel aangevuld worden. De gemeente Venray 
was de eerste gemeente die daarvoor gebruik maakte van een speciaal EVP-traject 
(=ervaringsprofiel) op basis van die kwaliteitscriteria. Over hoe en waarom vertelt Ronald 
Bakker, projectleider Arbeidsmarkt en Deskundigheid Omgevingsrecht bij de gemeente Venray.

 WENDBAARHEID VERGROTEN MET EVC EN EPORTFOLIO  

TIJD  : 13.00 - 14.00 

PODIUM : 6

  
Sprekers: Joke Bergshoeff (Bergshoeff Advies), Jan van der Weerd (ROVA, voorheen gemeente Zwolle), 
Herman Kroeze (Waterschap Regge en Dinkel), Richard Mertens (DWI Gemeente Amsterdam)    
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wendbaarheid, daar draait het om. Hoe vergroot u de wendbaarheid van uw medewerkers 
in tijden van reorganisatie en fusies, bij al dan niet gedwongen mobiliteit? Beleef mee wat 
Erkennen van verworven competenties (EVC) betekent voor medewerkers. Van Joke 
Bergshoeff hoort u wat EVC en ePortfolio is en hoe A&O fondsen stimuleren. Verder 
verkennen we samen drie voorbeelden bij gemeenten en waterschappen. Van direct 
betrokkenen krijgt u te horen wat zij deden, waarom en met welke resultaten. Past EVC ook 
in uw organisatie? We willen u inspireren én uitdagen!

 ZO VERSTERKEN GEMEENTEN HUN LOOPBAAN- EN  

 ONTWIKKELBELEID: “LEIDRAAD”  

TIJD  : 14.15 - 15.15 

PODIUM : 9

       
Spreker: Marieke de Feyter (A+O fonds gemeenten) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentatie brochure “Leidraad”. De sociale partners in de gemeentelijke sector willen 
gemeenten ondersteunen met het versterken van hun loopbaan-en ontwikkelbeleid. 
Daarvoor maakten ze een brochure die een beleidsmodel en praktijkvoorbeelden uit de 
sector biedt. In de workshop ontvangt u als eerste de brochure en gaan we graag met u 
in gesprek over de praktijk van loopbaan- en ontwikkelbeleid en hoe de sector in samen-
werking het succes ervan kan vergroten.

 ‘SAMEN LEREN DOET INSPIREREN; DE LERENDE 

 ORGANISATIE’  

 

TIJD  : 11.15 - 12.15 

PODIUM : BOARDROOM

Sprekers: Jan Boerstra (Provincie Flevoland)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij de provincie Flevoland, winnaar van de HRM Prijs Provincies, is de leeromgeving een 
opleidingsmodel waarin deelnemers aan interne trainingen een collega als leercoach hebben die hen 
ondersteunt. Filosofie achter de leeromgeving is het samen leren en het ontwikkelen van een leren-
de organisatie. De opgeleide collega/ leercoach helpt de lerende collega bij het formuleren van diens 
leerdoelen en is aanwezig bij het intakegesprek met de leidinggevende van de lerende. In het intake-
gesprek geeft de leidinggevende aan wat hij wil of verwacht dat het leertraject voor de lerende mede-
werker oplevert en welke bijdrage hij als leidinggevende kan leveren. Het traject wordt regelmatig 
met de lerende en diens leidinggevende geëvalueerd. De leercoaches werken volgens de methodiek 
‘zelfsturend leren’ en hebben twee keer per jaar een bijeenkomst van een dag waarop zij ervaringen 
uitwisselen en hun vaardigheden versterken. De provincie Flevoland deelt in deze workshop haar 
ervaring met dit opleidingsmodel met u en doet uit de doeken hoe samen leren kan inspireren.



M O B I L I T E I T
 GEMEENTE VEERE KIEST VOOR HPO-TRAJECT  

      

TIJD  : 14.15 - 15.15 

PODIUM : 8

Spreker: Astrid Rutten (Gemeente Veere)        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een High Performance Organisatie-traject (HPO) maakt organisaties efficiënter, beter, 
overzichtelijker en actiever. Daarbij zorgt het traject ook voor minder kosten en een continue 
stroom van verbeteringen en vernieuwingen. Dat klonk de gemeente Veere als muziek in de 
oren. De gemeente wil haar prestaties naar de burgers verbeteren. Daarvoor wil Veere de 
ingezette trajecten sneller en succesvoller maken. Het HPO-traject biedt de oplossing en 
daarom is Veere in het voorjaar met HPO gestart. Met subsidie van het A+O fonds Gemeenten 
wordt onderzocht hoever Veere op de HPO-ladder staat. De afgelopen tijd vonden er inter-
views plaats met een groep nieuwe medewerkers en een groep medewerkers die langer in 
dienst zijn bij de gemeente. De resultaten hiervan leiden uiteindelijk tot adviezen en  
aanbevelingen. De gemeente wacht rustig af.

 VEGHEL ONDERSTEUNT LEIDINGGEVENDEN BIJ  
 
 LOOPBAANSTIMULERING MEDEWERKERS  

TIJD  : 14.15 - 15.15 

PODIUM : ETEN & DRINKEN

  
Sprekers: Cecile den Ouden en Karlien de Bekker (Gemeente Veghel)      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gemeente Veghel wil haar medewerkers graag in beweging krijgen. De organisatie moet 
de randvoorwaarden scheppen, met een samenhangend P&O-beleid als voorwaarde. Het 
team P&O stelde hiervoor een ‘Visie mens en werk’ op. De P&O adviseurs Karlien de Beker 
en Cécile den Ouden presenteren deze visie graag aan u, en gaan daarbij in op één van de 
onderdelen van het beleid, de training voor Leidinggevenden: Leiding Geven aan Beweging. 
Cecile en Karlien leerden de A+O training ‘Leidinggeven aan Beweging’ uit te voeren en gaven 
deze vervolgens aan alle leidinggevenden in hun gemeente. Want het stimuleren van loop-
baanontwikkeling en mobiliteit staat of valt met de inzet van leidinggevenden. In de workshop 
hoort u hoe zij te werk gingen en krijgt u tips om ook in uw organisatie leidinggevenden 
bewust en enthousiast te maken van hun rol bij ontwikkeling en mobiliteit. 

 MASTERCLASS ‘MENSEN IN BEWEGING’ 

TIJD  : 14.15 - 15.15 

PODIUM : 10

Spreker: Carolien de Boer

In 2013 heeft een serie masterclasses plaatsgevonden rondom het 
thema Mensen in Beweging. De masterclasses bestonden uit een 
presentatie van een van de provincies (achtereenvolgens Utrecht, 
Overijssel en Noord-Holland) en een interactieve discussie over 
de aanpak, uitgangspunten en dilemma’s. Doel was te komen tot 
een goed overzicht van best practices op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid en personeelsmobiliteit, zowel op organisatievisie als 
op het niveau van praktische HRM-instrumenten. Accent lag op het 
in beeld brengen van creatieve en vernieuwende aanpakken die voor 

overheidsorganisaties in brede zin interessant zijn. Tijdens deze 
workshop worden de highlights van de masterclasses gepresenteerd 
en verbreed naar vraagstukken van gemeenten en waterschappen. 
Concrete aanpakken, case-studies, prikkelende stellingen en vragen 
aan de zaal komen aan bod. Na een presentatie van het overzicht van 
de uitkomsten van de masterclasses, zullen we in een forumdiscussie 
diverse stakeholders de ruimte geven te reflecteren op de provinciale 
aanpak en de relatie met hun eigen problematiek.



M O B I L I T E I T

 ZPP BRABANT, HET NETWERK VAN ONDERNEMENDE 

 AMBTENAREN, WINNAAR VAN DE HRM PRIJS PROVINCIES  

TIJD  : 15.30 - 16.30 

PODIUM : ETEN & DRINKEN

 
Spreker: Bart Louwers (Provincie Noord-Brabant)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met een divers netwerk van Brabantse overheidsorganisaties stimuleert de provincie 
Noord-Brabant werkgevers en werknemers tot flexibilisering van werk. In haar visie wer-
ken alle Brabantse ambtenaren voor dezelfde overheid. Ze daagt medewerkers uit om hun 
kernkwaliteiten te zoeken en deze pro-actief onder de aandacht te brengen bij verschillende 
organisaties. Een ‘ondernemende ambtenaar’ heeft voor een deel taken bij de     
‘moederorganisatie’ en zoekt voor een deel opdrachten bij andere organisaties. Dit kan in 
de vorm van detachering binnen een vaste aanstelling of als zelfstandige tegen een publiek 
tarief. In het pilotjaar 2013 worden verschillende vormen en mogelijkheden getest en is de 
provincie aanjager van nieuwe ontwikkelingen. In deze workshop neemt de winnaar van de 
HRM Prijs Provincies 2012-2013, de provincie Noord-Brabant, u mee in dit project.

 DEN HAAG BEGELEIDT MEDEWERKERS NAAR ONDERWIJS 

 MET “KANSRIJK”! 

TIJD  : 15.30 - 16.30 

PODIUM : BOARDROOM

   
Sprekers: Karin van Poelgeest en Tuba Depeli (Gemeente Den Haag)     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemeente Den Haag voert een pilot uit waarin medewerkers op vrijwillige basis gaan   
werken in het onderwijs. Inmiddels zijn medewerkers gestart met een oriëntatie c.q. over-
stap. De ervaringen van de gemeente Den Haag leveren naar verwachting een aanpak op  
die ook in andere gemeenten en regio’s kan worden gebruikt. In de workshop vertelt project-
leider Karin van Poelgeest over de stappen die zij zette en de voortgang van de trajecten die 
momenteel lopen. Daarbij hoort u ook van de verkenning van kansen in de zorg  en techniek. 

 IN CO-CREATIE LEREN EN ONTWIKKELEN:  
 
 DE AMSTERDAMSE SCHOOL  

TIJD  : 15.30 - 16.30 

PODIUM : 5

  
Sprekers: Wieke Leonhard en Sigrid Winkel (Gemeente Amsterdam)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe brengt u echt beweging op de werkvloer en bouwt u samen aan een lerende organisatie? 
Hoe past ‘Waarderend Onderzoeken’ als benadering in corporate learning? Hoe koppelt u dat 
aan het vormgeven van resultaten en producten in de Amsterdamse school? Nieuwsgierig? 
Kom dan naar de workshop en ervaar het zelf! Over de Amsterdamse School:
De Amsterdamse School is het boegbeeld van de werkwijze waarop de Gemeente Amsterdam 
haar opgave realiseert. Ze is katalysator voor leren en ontwikkelen. Het is een broedplaats 
voor vernieuwing, biedt het platform voor kenniscreatie en kennisdeling, werkt verbindend op 
best practices, en faciliteert verbeteringen, oplossingen en innovaties in het werk.

 WAARDEREND ONDERZOEKEN EN ONTWIKKELCHEQUE,  

 AMSTERDAM OOST  

TIJD  : 15.30 - 16.30 

PODIUM : 9

 
Sprekers: Esther Banen en Bob Paulussen (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met Waarderend Onderzoeken en de Ontwikkelcheque stimuleert Amsterdam-Oost beweging. 
In 2012 vloog stadsdeel Oost - letterlijk - de methodiek van Appreciative Inquiry uit de USA naar 
Nederland, en vertaalde dat in eigen huis naar de aanpak van het Waarderend Onderzoeken. Eén 
van de initiatieven die daaruit ontsprong was de Ontwikkelcheque. Een bedrag van €500 voor alle 
medewerkers, te besteden aan persoonlijke ontwikkeling. De cheque werd een groot succes, bijna 
de helft van de medewerkers maakte gebruik van het aanbod. Maar de methodiek van Waarde-
rend Onderzoeken werd ook als basis voor andere acties gebruikt. Op het HR-festival gaan Esther 
Banen en Joep Timmermans, Amsterdam Oost in op de werkwijze én de resultaten hiervan.



M E D E Z E G G E N S C H A P
 LANDELIJKE OR-VERKIEZINGEN VOOR GEMEENTEN  

TIJD  : 13.00 - 14.00

PODIUM : 8

 
Spreker: Lisette Ploeger (Gemeente Doetinchem) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op woensdag 26 maart 2014 zijn de landelijke OR-verkiezingen voor gemeenten. Het A+O 
fonds Gemeenten volgt een paar ondernemingsraden tijdens hun voorbereidingen op deze 
landelijke verkiezingsdag. Tijdens de workshop vertellen deze ondernemingsraden wat zij 
doen om de campagne aansprekend te maken. En? Gaat ook jullie ondernemingsraad er vol 
voor?

 LEANMANAGEMENT, GEMEENTE KATWIJK  

             

TIJD  : 14.15 - 15.15

PODIUM : 6

Sprekers: Jan den Hollander en Michel Melis (Gemeente Katwijk)       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De gemeente Katwijk heeft de ambitie om de beste dienstverlenende gemeente van 
Nederland te worden. Om dit te realiseren, bouwt Katwijk samen met de medewerkers aan 
betere processen. En wel via lean management; daarbij proberen ze op systematische en 
gecoördineerde wijze gebruik te maken van de aanwezige menselijke capaciteiten. Zo zetten 
zij uiteindelijk minder mensen in, hanteren ze kortere doorlooptijden en leveren ze hogere 
kwaliteit aan de klant.  De nadruk ligt ondertussen op ‘safety first’: Wie zich flexibel opstelt 
en met de organisatie een overeenkomst aangaat, komt in aanmerking voor een werk-
garantie.  
Als trekkers van het lean management in de gemeente Katwijk weten Jan den Hollander 
(organisatieadviseur) en Michel Melis (lean adviseur) als geen ander hoe je werkprocessen 
opnieuw kunt inrichten. Tijdens hun workshop gaan ze in op het lean management proces in 
Katwijk.

 SAMENWERKENDE ONDERNEMINGSRADEN BIJ VORMING  
 
 RUD’S, WINNAAR VAN DE MZ PRIJS PROVINCIES  

TIJD  : 15.30 - 16.30

PODIUM : 10

 
Sprekers: Jan Mooi, Jacoline Beerepoot, Nanny Faber (Provincie Groningen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medezeggenschap leeft en wil innoveren. Dat blijkt uit het enthousiasme van de onder-
nemingsraden van de provincies om mee te dingen naar de Medezeggenschapsprijs van 
A&O-fonds Provincies. De winnaar van deze verkiezing is de provincie Groningen, met het 
project ‘Samenwerkende Ondernemingsraden bij vorming Regionale Uitvoeringsdiensten 
(RUD).’ In dit project werkten 23 gemeentelijke ondernemingsraden en de provinciale onder-
nemingsraad samen in het kader van de vorming van de RUD, met als doel om als mede-
zeggenschap grip te krijgen op het proces van RUD-vorming. Daarvoor werd een bijzondere 
voorbereidingscommissie (BVC) ingesteld, om te komen tot een bruikbaar advies aan alle 
ondernemingsraden. In deze workshop hoort u van initiatiefnemer provincie Groningen hoe 
deze regionale, sector overstijgende samenwerking tot stand is gekomen en wat de samen-
werking gebracht heeft in het kader van vergroten van de invloed van medezeggenschap en 
draagvlak bij de medewerkers.

 PRIJSWINNAAR CONGRES MEDEZEGGENSCHAP ANDERS  

TIJD  : 11.15 - 12.15

PODIUM : ETEN & DRINKEN

 
Spreker: Herman Nijhof (Gemeente Enschede)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ondernemingsraad van gemeente Enschede heeft de Medezeggenschapsprijs Gemeenten 
2013 gewonnen. Enschede kreeg op het congres Medezeggenschap Anders ‘Visie op veran-
dering’ de meeste stemmen van het aanwezige publiek voor het nemen van ‘mede-zeggen-
schap’, zoals Enschede het zelf noemt. Het voorstel om 280 fte via het afspiegelingsbeginsel 
in het Sociaal Statuut boventallig te verklaren, werd door de OR niet geaccepteerd. In plaats 
daarvan maakten de OR en directie afspraken over het maximaal inzetten op vrijwillig te 
bereiken mobiliteit. Tijdens het HR-festival vertelt de OR over de werkwijze en het behaalde 
resultaat.

http://www.youtube.com/embed/Zdk2w-VIsWI?feature=player_embedded


G E Z O N D  W E R K

 MOTIVERENDE WERKSITUATIES  

       

TIJD  : 14.15 - 15.15

PODIUM : 5

Spreker: André Verbeek (Hoogheemraadschap Delfland)        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiëntie in de organisatie is inmiddels ook bij de overheid onontkoombaar. Het resultaat: 
ingrijpende reorganisaties. Vooral de medewerkers krijgen de gevolgen daarvan op hun 
bordje. Om het deze doelgroep aangenamer te maken is onderzoek gedaan naar hoe mede-
werkers tijdens de reorganisatie gemotiveerd blijven. Met behulp van literatuuronderzoek en 
interviews is de huidige werkvloer grondig geanalyseerd. De medewerkers blijken tijdens de 
reorganisaties steeds ongemotiveerder. Het onderzoek leidde tot verschillende oplossingen. 
Baanbehoud, zelfstandigheid en taakduidelijkheid zijn enkele voorbeelden. De onderzoekers 
garanderen de werkgevers dat zij reorganisaties een positieve draai kunnen geven, met  
gemotiveerde werknemers als resultaat.

 WERKDRUK: FEIT OF FICTIE?  

       

TIJD  : 11.15 - 12.15

PODIUM : 3

Sprekers: Maarten de Winter en Jos Simons (Gemeente Maastricht)        
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maarten de Winter (econoom) en Jos Simons (manager in Maastricht) presenteren in vier 
stappen een nieuwe interventie voor ontwikkeling van mens en organisatie. De aanleiding 
en noodzaak daarvoor: afnemende middelen, afnemende invloed, afnemende vitaliteit en, 
vooral, toenemende werkdruk. Maar wat is dat eigenlijk, werkdruk: een feit of fictie? En hoe 
geeft u sturing én ruimte? Deze twee vragen blijken een gezamenlijke noemer te hebben: het 
keuzevraagstuk over schaarse tijd. Voor wie geïnteresseerd is in innovatieve oplossingen om 
effectiviteit te vergroten.

 DUURZAAM INZETBAAR IN DE BUITENDIENST  

TIJD  : 13.00 - 14.00

PODIUM : FOYER 3

 
Spreker: Jeannet Engelen, Marion van Kuijk (Gemeente Breda)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het verhogen van de pensioenleeftijd veroorzaakt kopzorgen bij de medewerkers met fysiek 
belastende functies. Gemeente Breda presenteert haar visie en aanpak bij dit vraagstuk.  
Daarna gaan we in op de bevindingen uit workshops voor leidinggevenden in de buitendienst. 
Samen zoeken we naar de antwoorden op de vraag: Hoe zorgen we er voor dat medewerkers 
in de buitendienst op een gezonde manier de eindstreep halen?

 FUNCTIE RISICO PROFIEL EN DE ARBO ACADEMY,  
 
 WINNAAR VAN DE ARBOPRIJS PROVINCIES  

TIJD  : 13.00 - 14.00

PODIUM : 10

Spreker: Maarten van der Molen (Provincie Noord-Holland)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iedere functie brengt zijn eigen arbeidsrisico’s met zich mee. Provincie Noord-Holland, 
winnaar van de Arboprijs 2012-2013,  maakte voor alle medewerkers een persoonlijk Functie 
Risico Profiel, waarin de arbeidsrisico’s in beeld zijn gebracht en geanalyseerd. Zodoende 
weten alle medewerkers welke arbo-eisen aan hun functie worden gesteld, wat de arbeids-
risico’s zijn, hoe ze daarmee om moeten gaan en welke preventieve maatregelen kunnen 
worden genomen. Bovendien kunnen medewerkers in de toekomst vanaf hun pc inloggen 
op de virtuele Arbo Academy voor een eigen arbo-opleidingsplan om hun arbeidsrisico’s te 
beheersen of weg te nemen. In deze workshop hoort u van de provincie Noord-Holland, hoe 
zij dit project hebben aangepakt en wat ze onderweg tegen zijn gekomen.



 BESMETTELIJK!  

TIJD  : 15.30 -16.30

PODIUM : FOYER 3

 
Sprekers: Rianne Gabriëlse en Jenneke Arink (Gemeente Den Haag)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goed nieuws! Medewerkers van gemeenten zijn minder vaak ziek. Helaas blijken de zie-
ke medewerkers wel langer thuis te zitten. Op het HR-festival #Toekomst presenteert de 
gemeente Den Haag haar aanpak tegen ziekteverzuim. De focus ligt daarbij op de eigen 
gezondheid en effectieve inzetbaarheid van de medewerker. Daarnaast presenteren we de 
resultaten van een onderzoek naar het hoge verzuim van de sector Gemeenten.

G E Z O N D  W E R K
 EEN NIEUWE BLIK OP PUBLIEKSAGRESSIE  

TIJD  : 14.15 - 15.15

PODIUM : 7

 
Sprekers: Monique van Limpt, William Bertrand , Wim Bolk en Tineke Rengers (Gemeente Emmen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De aanpak van pubieksagressie is vernieuwd. Incidenten terugdringen doe je samen met 
medewerkers met behulp van het nieuwe instrument Normstellende Kaders. De inhoud van 
de trainingen vul je in op basis van leerdoelen van medewerkers en teams. Routinematige 
trainingen behoren daarmee tot het verleden. De nieuwe digitale Enquêtemanager 
Gemeenten is hierbij een handig hulpmiddel. De nieuwe aanpak die onderdeel uitmaakt van 
de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 wordt samen met een gemeente gepresenteerd 
door Monique van Limpt en William Bertrand.



 COMPETENTIEBOX  

TIJD   : 11.15 -12.15

PODIUM  : 9

Sprekers: Jeroen Pepers en Nelly Spanjersberg (A+O fonds Gemeenten)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het voorjaar van 2013 is de CompetentieBox Gemeenten verschenen. Een box boordevol 
informatie over de benodigde basiscompetenties, minimale vakkennis en vaardigheden van 
alle functies in de sector gemeenten. De box heeft tot doel om de sector te helpen hun vraag 
naar kwaliteit van arbeid goed te kunnen onderbouwen. Zo kunnen we naar opleidingen en het 
beroepsonderwijs beter duidelijk maken wat we nodig hebben aan kwaliteit. Jeroen Pepers en 
Nelly Spanjersberg geven in de workshop tips en voorbeelden over de mogelijkheden om het 
beroepsonderwijs en opleidingen te beïnvloeden en te betrekken bij de vraag uit onze sector.

 STAGE-ORGANISATIE VAN HET JAAR  

 

TIJD   : 14.15 -15.15

PODIUM  : 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tijdens de verkiezing van stage-organisatie van het jaar strijden vier finalisten om de titel 
Stage-organisatie van het jaar! De vier finalisten zijn gemeente Dronten, gemeente Tynaarlo, 
gemeente Zoetermeer en het Waterschap Peel en Maasvallei. De vier finalisten laten tijdens 
de finale, door middel van een pitch, nog eenmaal zien waarom zij de winnaar moeten 
worden van stage-organisatie van 2013. Na deze pitch gaat de jury in overleg om vervolgens 
de winnaar bekend te maken!

 HIGH PERFORMANCE TEAMS IN HET OPENBAAR  
 
 BESTUUR  

TIJD   : 13.00 - 14.00

PODIUM  : ETEN & DRINKEN

Spreker: Lucien Vermeer (ICTU)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoe komt het dat sommige teams exceptioneel presteren en anderen niet? Hoe kun je zulke 
teams herkennen? En wat kunnen we leren van deze teams? Binnen het openbaar bestuur 
zijn met data van de InternetSpiegel verschillende teams op een rij gezet om op zoek te gaan 
naar exceptioneel presterende teams. Na verder onderzoek en gesprekken met  verschillen-
de teams zijn uiteindelijk zes ingrediënten in kaart gebracht die steeds terugkomen bij deze 
teams. Op het HR-festival worden de uitkomsten van het onderzoek naar high performance 
teams gepresenteerd en de zes ingrediënten toegelicht: Wat kenmerkt deze teams? Een 
aantal van deze teams komen aan het woord: Hoe pakken ze het in de praktijk nu aan?

A R B E I D S M A R K T
 DE LEERKAART: DÉ OPLEIDINGENDATABASE VOOR  
 
 AMBTENAREN IN NEDERLAND  

TIJD  : 13.00 - 14.00

PODIUM : BOARDROOM

 
Hans Lingers (De Werkmaatschappij), Merte Buursink (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op zoek naar een opleiding, cursus of training die past bij uw specifieke wensen of die van uw 
medewerkers? Dan biedt De Leerkaart uitkomst. Dit zoeksysteem is specifiek toegesneden 
op het werken en leren bij de overheid en biedt zowel het opleidingsaanbod van marktpartij-
en als van deelnemende overheidsorganisaties.
Doordat De Leerkaart uitsluitend gebruikt wordt door ambtenaren en het technisch mogelijk 
is uw opleidingen (beperkt) te delen met anderen, is De Leerkaart bovendien ideaal voor het 
uitbreiden van (interbestuurlijke) samenwerking op het gebied van leren & ontwikkelen. 
In deze workshop krijgt u een goed inzicht in de mogelijkheden van de leerkaart en de even-
tuele meerwaarde voor uw organisatie. Het interactieve karakter van de bijeenkomst leidt 
bovendien veelal tot een kennis-en ideeënuitwisseling over regionale en interbestuurlijke 
samenwerking op het gebied van Leren en Ontwikkelen bij de overheid. De presentatie van 
De Leerkaart wordt verzorgd door Hans Lingers en Merte Buursink. 



A R B E I D S M A R K T
 VERNIEUWENDE ARBEIDSRELATIES BIJ DE OVERHEID:  
 
 VAN PIRAMIDE NAAR HYBRIDE?  

TIJD   : 15.30 -16.30

PODIUM  : 6

Sprekers: Annemarieke van der Meij (gemeente Almere), Jeannette Oostdijk (Kadaster) en Vanessa  
Roelse (Ministerie Binnenlandse Zaken)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het afgelopen jaar hebben – in opdracht van het ministerie van BZK - een 14-tal over-
heidsorganisaties geëxperimenteerd met Vernieuwende Arbeidsrelaties (Hybride werken). 
De gemeente Almere en het Kadaster waren 2 van deze proeftuinorganisaties. Wij willen 
graag onze ervaringen en bevindingen met u delen, maar ook de dialoog aangaan over wat  
HR-adviseurs kunnen doen om meer flexibiliteit en mobiliteit bij de overheid mogelijk te 
maken. Zodat overheden in de toekomst ook een aantrekkelijke werkgever blijven en meer 
kunnen doen met minder middelen en minder mensen. 

 DIVERSITEIT: DE DEUR OPENZETTEN NAAR TALENT! 

         

TIJD  : 15.30 -16.30 

PODIUM : 7

Sprekers: Ernst Pieter Bakker en Sara Ismaili (Waterschap Hollandse Delta) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waterschap Hollandse Delta zet haar deuren open voor divers talent en zet actief in op   
diversiteit in de organisatie. Dit vraagt om een andere aanpak bij werving en selectie dan 
gebruikelijk was. En van het doorbreken van een cultuur. Ernst Pieter Bakker en Sara Ismaili 
willen u graag inspireren met hun ervaringen met de nieuwe aanpak en de resultaten die dat 
in de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd. Ook wordt een inkijkje gegeven in de toekomst.
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Colofon
Deze HR-festival special van het A+O Magazine Gemeenten 

is tot stand gekomen in samenwerking met A&O-fonds 

Provincies en A&O-fonds Waterschappen. Met deze uitgave 

informeren wij werknemers en werkgevers over het 

HR-festival #Toekomst op 7 november 2013, te Bussum. 

Het A+O Magazine Gemeenten wordt verspreid onder alle 

decentrale overheden en de deelnemers aan het 

HR-festival.
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