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Verslag Derde Masterclass Mensen in Beweging  

“de Noord-Hollandse aanpak:  

Vitaal organiseren ~ Vormgeven aan Continue verandering” 

 4 september 2013, Provinciehuis Utrecht  

 

 

Doel 
Uitwisselen kennis en ervaring tussen provincies over de aanpak van personeelsmobiliteit. In 

beeld brengen van best practices, wat werkt, wat werkt niet, delen van vragen en dilemma’s, 

leren van en aan elkaar. Uitkomsten bundelen tot publicatie. 

 

Onderwerpen  

Aanpak provincie Noord-Holland; aanleiding, historie, ervaringen en dilemma’s vanuit 

verschillende perspectieven en het instrument houtskoolschets . 

 

Aanwezig 

Leden beleidsgroep P&O, vertegenwoordigers ondernemingsraden, managers en 

leidinggevenden van provincies, relaties vanuit gemeenten en andere overheidspartners 

 

Presentatie Provincie Noord-Holland 

Zie bijgevoegde Pdf van de presentatie van Gea van Craaikamp, Ronald Mantel, Walter Broek, 

Conny Hems en Iris Beerkens. 

 

De presentatie werd ingeleid door Gea van Craaikamp, sinds 2011 de algemeen directeur / 

provinciesecretaris van Noord-Holland. Gea vertelde hoe zij haar eerdere ervaringen bij het 

Rijk, waar al langer gewerkt werd met houtskoolschetsen, in heeft gebracht om te komen tot 

een meer continu en flexibel proces van veranderen. Gea benadrukte het belang van goede 

samenwerking tussen P&O, de lijn en OR / GO. Excellente ondersteuning van HR is onmisbaar 

in deze aanpak. Ook brengt de aanpak een zekere mate van onzekerheid tijdens het proces 

met zich mee en het is belangrijk daar aandacht voor te hebben.  

 

Rol van HRM 

De HRM-medewerkers hebben nauw samengewerkt met de mensen in de lijn. De 

houtskoolschetsen worden door de lijnorganisatie getrokken, de rol van HRM is de 

personeelsinstrumenten uit te werken, de managers goed te informeren en te faciliteren in 

hun rol en de formele uitwerking in Sociaal Statuut en regels evenals het overleg met GO en 

OR vorm te geven.  
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Concreet heeft HRM de volgende acties getrokken: 

 Besluit concept vitaal organiseren uitgewerkt, conform de al bekende aanpak bij het Rijk. 

Dit uitgewerkt in een nota Vitaal Organiseren. Voorbeeld van het rijk op maat gemaakt 

voor PNH. Hierin 3 fases waarbij de nota voornamelijk gaat over fase 2 en het fenomeen 

houtskoolschets (= nieuwe aanpak).  

 Nadere uitwerking in Handreiking voor het management = levend document 

o Behoefte van directie B&U: mobiliteitsinstrumenten (vertrekregeling), 

mobiliteitsafspraken 

o OR wilde graag een onafhankelijk mobiliteitsadviseur, learning on the job 

o Aanpassing Werving & Selectie Beleid 

o Inrichting mobiliteitsplatform 

o Samenwerking met andere werkgevers in mobiliteitsnetwerk  

 Organiseren Managementbijeenkomst: “Hoe vertel ik het goede verhaal”, “Hoe voer ik het 

goede gesprek” 

 Communicatie via Intranet en personeelsblad Op Dreef 

 Professionaliseringmobiliteitsadviseurs 

 

Dilemma’s 

 Hoe maak je onderscheid tussen rol enerzijds van OR en anderzijds van GO in di t proces? 

Doordat fase 2 een meer informele en flexibele aanpak introduceert is het voor de formele 

medezeggenschap soms lastig haar positie te bepalen. Geven ze niet te veel weg, waar ligt 

de grens met fase 3? De beste weg is om heel vroegtijdig en intensief met de OR en de 

bonden samen te werken en de dilemma’s open te bespreken.  

 Hoe verhoudt houtskoolschets zich ten opzichte van een transitieplan of inrichtingsplan? 

Het blijkt soms lastig om de ons bekende  (vertrouwde?) focus op structuur en Fte’s los te 

laten en meer in grove lijnen te denken, kan een valkuil zijn.  

 Kan door ‘vrijwillige’mobiliteit boventalligheid voorkomen worden in de huidige 

arbeidsmarkt? Ervaringen zijn nog onvoldoende om hier echt een uitspraak over te doen.   

 Sectoraal belang versus directiebelang versus concernbelang? Als iedere directie een eigen 

houtskoolschets maakt loop je het risico van verschillende richtingen en doelen. Het is 

daarom belangrijk dat vanuit het gehele concern een totaal visie wordt geformuleerd die 

richtinggevend is voor de houtskoolschetsen. Het beste is hier een iteratieve aanpak omdat 

de houtskoolschetsen ook weer input geven voor de bredere visie.  

 Welke ontwikkelingen neem je mee in de houtskoolschets? Op gegeven moment moet je 

een termijn stellen want de dynamiek en ontwikkelingen stoppen nooit. Het beste is om 

een duidelijke periode te formuleren (bv 3 jaar) en dan jaarlijks de houtskoolschets te 

herijken.  

 Concreet versus abstract? Hoe concreter hoe meer zekerheid je geeft, maar ook hoe meer 

je zaken vastlegt en de zekerheid kan ook schijnzekerheid zijn. Juist fase 2 is gebaat bij niet 

te veel concreetheid en openheid omdat dat helpt in flexibiliteit en proactief handelen. 
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 Behoefte flexibiliteit versus formele regels? Hoe meer formele regels hoe minder flexibel. 

Aan de andere kant kun je niet alles ongeregeld laten. Van belang is vooral duidelijkheid en 

transparantie richting medewerkers, neem ze vroegtijdig mee en geef aan wat je wel en 

wat je niet weet. Ook delen van je dilemma’s kan helpen, daarbij is wel een zeker risico dat 

je achteraf mensen onnodig of onterecht in onzekerheid hebt gebracht, maar dat weegt 

niet op tegen de voordelen van een geloofwaardige en transparante aanpak. 

 

Ervaringen met houtskoolschets en lessons learned 

In de werkgroepen is gediscussieerd over de toepasbaarheid van de houtskoolschetsen aanpak 

bij andere organisaties. Dat blijkt nog best lastig omdat sommigen net in een formele (fase 3) 

reorganisatie zitten of daar juist uit zijn gekomen. Eigenlijk is het juist dán handig om met deze 

aanpak te starten maar de mentale bereidheid en/of energie is dan niet altijd aanwezig.  

 

Vanuit de Noord-Hollandse ervaring zijn de volgende lessons learned geformuleerd:  

 Beperk de tijd: stel een termijn (bv 3 jaar) en stel daarna jaarlijks bij; 

 Ga niet te veel in details: houdt het op hoofdlijnen en geef ruimte; 

 Maak een duidelijk transitieplan: is vaak kritischer dan de visie, daar is men het wel snel 

over eens, maar de aanpak, hoe komen we daar? Dat is veel lastiger. Van belang is om ook 

dat helder te krijgen 

 Stel doelen: geef duidelijk aan waar je naartoe wilt;  

 Betrek OR er vanaf het begin bij: maak ze deelgenoot van jouw dilemma’s en neem hun 

zorgen serieus; 

 Communicatie naar medewerkers goed organiseren: open en transparant, wees duidelijk 

over wat je niet weet; 

 Vertel als management allemaal dezelfde boodschap; 

 Herhalen herhalen herhalen van de boodschap en het waarom.  

 

Afronding 
De ervaringen worden gebundeld en aan het eind van de vier masterclasses zal een publicatie 

gemaakt worden. 

De evaluatie van deze masterclass zal worden gebruikt bij de volgende sessie.  

 


