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Workshop

Enkele spelregels

▪ Zet tijdens de presentatie svp je microfoon uit

▪ Vragen stellen mag! Geef met het ‘handje’ aan 

dat je een vraag hebt.
▪ Bij het stellen van de vraag mag je microfoon weer aan

▪ Vergeet hem niet daarna weer uit te zetten



Vandaag

▪ Introductie Personeelsmonitor Provincies

▪ Cijfers uit de Personeelsmonitor Provincies 2019?

▪ Hoe gebruik je het Dashboard?

▪ Vragen

▪ Afsluiting



De Personeelsmonitor

▪ Lange geschiedenis: 

1991 eerste editie, nu de 28e editie 

▪ Tot 2012 uitgevoerd door IPO

▪ Sinds 2015 volledig digitaal 

via dashboard

▪ Klankbordgroep met afvaardiging 

van de provincies (paritair)



De Personeelsmonitor

▪ Voor de personeelsmonitor worden kwantitatieve 
gegevens verzameld over het personeelsbestand bij 
de provincies

▪ Twee databronnen:                          
▪ 1. salarisbestanden

▪ 2. een enquête 

▪ Tal van onderwerpen
▪ Werkgelegenheid

▪ Samenstelling

▪ In- en uitstroom

▪ Beloning en loonkosten

▪ Ziekteverzuim

▪ IKB

▪ Externe inhuur



De Personeelsmonitor

▪ Wat kun je met de Personeelsmonitor?

▪ Overkoepelend: hoe ziet het provinciaal landschap eruit?

▪ Per provincie: waar verschillen, waar overlap?

▪ Breed en betrouwbaar beeld

▪ Maar belangrijker zijn de conclusies?
▪ Wat is zoals verwacht? Wat is onverwacht?

▪ Wat is zoals gewenst? Wat is ongewenst?

▪ Is actie nodig?



Uitkomsten
Personeelsmonitor 2019

▪ Wat valt op?

▪ De toename van de bezetting houdt aan 

▪ Afname externe inhuur

▪ Gemiddelde leeftijd daalt en het percentage vrouwen neemt toe 



Uitkomsten
Personeelsmonitor 2019

▪ Wat valt op?

▪ Verzuim nam af, is lager dan gemiddeld in openbaar bestuur en 

overhied.

▪ Ouderschapsverlof neemt toe bij mannen

▪ Meer medewerkers maken gebruik van POB, gemiddeld bedrag lager



Hoe gebruik je het 
dashboard?

▪ De mogelijkheden van het dashboard: wat zie je allemaal?

▪ https://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl/

▪ Ga ook verantwoord om met de gegevens

▪ intern gebruik data

▪ denk na over extern gebruik

▪ gegevens eigen provincie en totaal versus andere 

provincies



Hoe gebruik je het 
dashboard?

•Zicht op:

•Ziekteverzuim (arbeidsomstandigheden)

•Diversiteit (gelijke behandeling)              

•Garantiebanen (participatie) 

OR

•Zicht op:

•In- en uitstroom (m.n. leeftijd)

•Samenstelling personeelsbestand

•Ziekteverzuim, verhouding kort- en lang

•Beloning en loonkosten (o.a. functieschalen en salarisklassen)

•Personeelsbeleid (SPP)     

•IKB              

•Externe inhuur              

HR/P&O

•Wat biedt het dashboard?

•Samenvatting

•Ziekteverzuim

•Beloning en loonkosten

Directie

Wat kun je ermee? 



Hoe gebruik je het 
dashboard?

Wat zijn 
(toekomstige) 
knelpunten?

Agendavorming en diagnose 
probleem

Wat zijn mogelijke 
oplossingen?

Beleidsontwerp

Wat zijn belangrijke 
overwegingen en 

randvoorwaarden?
Besluitvorming en implementatie

Wat kun je leren van 
jezelf en anderen?

Uitvoering evaluatie



Gebruik: HR-trends

▪ Personalisatie

arbeidsvoorwaarden
▪ Leven lang ontwikkelen

▪ Duurzaame

inzetbaarheid

▪ Meer transparantie 

over salaris en 

beloning

▪ Flexibeler belonen

▪ Extra aandacht naar

60’ers

▪ Motiveren

▪ Behoud en
doorontwikkeling van 
kennis

▪ ‘War for talent’ zwakt af 
door corona. 

▪ Thuiswerken en werk-

privébalans



Hoe gebruik je het 
dashboard?

▪ Hoe moet je te werk gaan?

▪ Op zoek naar interessante zaken:

▪ Wijk je af van het provinciaal gemiddelde?

▪ Wijk je af van een andere provincie?

▪ Is iets anders dan je had verwacht?

▪ Let op: aantallen & percentages, personen & fte

▪ En dan verklaren



Gebruik in de praktijk

▪ Actiepunten uit cijfers

▪ 1) Wat speelt er op het moment bij jouw provincie?

▪ 2) Welke indicatoren uit het dashboard zouden jou kunnen 

helpen?



Tot slot

▪ Vragen & feedback



Henri Faun

h.faun@panteia.nl

079-322 2782

Voor vragen over de personeelsmonitor: 
personeelsmonitor@aenoprovincies.nl



www.aenoprovincies.nl


