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EEN JAAR VOL
UITDAGINGEN
Daarnaast heeft de collectieve sector de plicht aantrekkelijk en toegankelijk
te blijven voor jonge medewerkers. Het is belangrijk dat we deze uitdagingen
gezamenlijk aangaan. IGOM biedt daar een uitstekend platform voor.

VOORWOORD
Met trots presenteren we u het IGOM magazine
2018. Het geeft een helder beeld van onze ambities namens de 35 aangesloten organisaties en
de - hieraan verbonden - vele duizenden medewerkers.
Kijkend naar relevante ontwikkelingen, dan zien we
een behoorlijke dynamiek op de arbeidsmarkt. De
toenemende spanning tussen vraag en aanbod manifesteert zich nu ook nadrukkelijk in de collectieve

“De collectieve sector
moet aantrekkelijk blijven
voor jongeren”
sector. Meer dan ooit is er de noodzaak te investeren
in medewerkers. Medewerkers waaraan andere eisen
worden gesteld door snel veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in onze samenleving.

Als voorzitter zet ik me in voor nog meer verbondenheid en commitment tussen de aangesloten organisaties. IGOM stimuleert en faciliteert kennisdeling,
biedt een platform voor medewerkers en management en beschikt over een
groot aantal producten als het gaat om opleiding en scholing. We maken een
evenwichtig aanbod van producten en diensten zowel voor de gemeenten
als de andere leden. Kijken we op organisatieniveau, dan komen alle doelgroepen (medewerkers, hr en management) evenredig aan bod. Vanuit onze

“We besteden in 2018
extra aandacht aan opleiden”
behoefte, mogelijkheden en ambitie besteden we dit jaar - meer nog dan
de afgelopen jaren - aandacht aan opleidingsprogramma’s. Daarover leest u
meer in dit magazine.
Ik wens van harte dat u als aangesloten organisatie optimaal gebruikmaakt
van de mogelijkheden die IGOM biedt. Realiseer u daarbij ook dat de meerwaarde van IGOM mede bepaald wordt door de (actieve) inbreng van de
aangesloten organisaties! Het vraagt een tweeledige inzet: halen en brengen.
Wij bieden een divers pakket aan producten en diensten aan, waar op elk
niveau raakvlakken te vinden zijn. In dit magazine leest u onder andere de
ervaringen van collega’s uit de 35 aangesloten organisaties. Wie weet is hun
ervaring ook voor u van meerwaarde!
Ik wens u veel leesplezier en hoop u te mogen ontmoeten en in gesprek te
komen tijdens de IGOM-bijeenkomsten in 2018.
Bert Timmermans
Voorzitter IGOM
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Harry Coumans

Judith Semeijn

Frank Arets

Ruud van den Tillaar

De algemeen directeur van
Kerkrade zette in op verjonging
en samenwerking. De voorlopige resultaten mogen er zijn.

Volgens de hoogleraar strategisch HRM is de noodzaak om
te investeren in jezelf groter dan
ooit. ‘Er is geen easy way out’.

De manager uit Nuth is groot
voorstander van mobiliteit,
maar hij benoemt ook de praktische bezwaren ervan.

Een jaar na zijn aantreden als
algemeen directeur bij Kredietbank Limburg kijkt Van den Tillaar
naar de veranderingen tot nu toe.
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STUURGROEP IGOM
Als stuurgroep staan we voor de belangen van de aangesloten organisaties. Het afgelopen half jaar mocht ik
als voorzitter ervaren dat we gedreven stuurgroepleden
hebben die complementair aan elkaar zijn. Ieder lid
levert vanuit zijn eigen achtergrond, ervaring en competenties een bijdrage. Met de uitstekende ondersteuning
vanuit het Regionaal MobiliteitsCentrum kunnen we
onze ambities waarmaken. Als voorzitter reken ik het tot
mijn taak om - nog meer dan voorheen - verbindingen
te leggen tussen de organisaties. Zo zorgen we ervoor
dat zij maximaal profiteren van IGOM’s mogelijkheden.

Bert Timmermans, voorzitter IGOM
& gemeentesecretaris gemeente Voerendaal

Stuurgroep IGOM met vlnr B. Timmermans, M. Weijts, H. Reijnders,
P. Bellemakers, M. Janssen-Lacroix

‘We kunnen zoveel van elkaar leren en daar voordeel mee behalen! Ik focus vooral op de IGOM-organisaties als werkgever voor
de regionale arbeidsmarkt. Niet de “eigen organisatie”, maar het
collectieve belang en de breed gevoelde wensen en behoeften
staan voorop en vormen het bestaansrecht van de stuurgroep.
Nog niet zo lang geleden vierden we het 20-jarig jubileum en
bleek onze meerwaarde nog steeds. Als we een rol van betekenis willen blijven spelen, moeten we meebewegen met de
veranderende tijd en behoeften van onze deelnemers. Daarin is
een nadrukkelijke rol weggelegd voor de stuurgroep. Daar zet ik
mij de komende jaren graag verder voor in.

De belangrijkste taak van IGOM is het verhogen van de
employability bij medewerkers; dat ze hun eigen weg kunnen
vinden op de arbeidsmarkt. Kernbegrip daarin is de inzetbaarheid van werknemers, breed en flexibel. Zowel werkgevers als werknemers hebben in dit verband de opdracht
voortdurend te werken aan de professionele ontwikkeling en
de inzetbaarheid, zowel binnen als buiten het bedrijf. Samen
met de overige leden van de stuurgroep probeer ik een bijdrage te leveren aan de bewustwording van medewerkers in
dit proces. Daarnaast reiken we aan alle organisatieniveaus
een aantal handvatten aan zodat zij hun rol in dit proces goed
kunnen vervullen en zodoende samen met de medewerkers
tot goede resultaten kunnen komen.

Pim Bellemakers, senior HR (beleids)adviseur gemeente Roermond

Henry Reijnders, senior business consultant gemeente Landgraaf
‘IGOM staat voor groei van mensen. En laat de mens nu net centraal staan bij IGOM. Of het nu gaat om mobiliteit, vaardigheden, kennisdeling of opleiden. De factor mens speelt hierin een
cruciale rol. IGOM staat ook voor het delen van kennis. Tussen
35 organisaties verdeeld over Zuid- en Midden-Limburg. Samen
brengen zij mens en werk dichter bij elkaar. Met als uiteindelijke
doel kansen te benutten, oplossingen te vinden voor uitdagingen en beter te functioneren. Het blijft belangrijk om onze regio
op de kaart te zetten! Groei en kennisdeling vind ik persoonlijk
ook terug als lid van de Stuurgroep. Mijn werkgever bood mij
de kans om mij verder te ontwikkelen. Ik ben er namelijk van
overtuigd dat het niet uitmaakt wat je doet, maar dat je het doet.
Je leert er altijd van! Als stuurgroeplid richt ik mij de komende
tijd op het aanbieden van (korte) trainingen. Opleidingen waarin met name de medewerker centraal staat. Hoe mooi is dat!’

Vanuit mijn rol als projectcoördinator van het Regionaal
Mobiliteitscentrum IGOM (RMC IGOM), adviseer ikde
stuurgroep. Het RMC staat in direct contact met de leden op
diverse niveaus; van medewerkers, HRM, management tot
en met directie. De vertaling van de behoefte van de leden
vindt plaats in de stuurgroep. Op basis van de actualiteit en de
toekomstige behoeften zetten wij telkens in op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dat zorgt altijd voor
nieuwe uitdagingen en kansen voor onze leden, maar ook
voor het RMC.
Masja Janssen-Lacroix, projectcoördinator RMC IGOM

Manon Weijts, Teamleider P&O Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Harrie Drummen is vele jaren lid van de stuurgroep IGOM geweest. Naast het zijn van stuurgroep lid, vervulde Harrie ook de rol van penningmeester IGOM. Per 1 januari 2018 heeft Harrie zijn rol overgedragen.
De stuurgroep IGOM bedankt Harrie voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor de stuurgroep en het
samenwerkingsverband IGOM.

Harrie, bedankt voor de fijne en open samenwerking!
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MAAK KENNIS MET

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is
een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen
30 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.
BsGW voert namens deze partijen de heffing en invordering
van gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen
in Limburg uit. Ook stelt BsGW de WOZ-waarde vast voor alle
onroerende zaken in deze gemeenten. BsGW begon in 2004 als
onderdeel van een gemeenschappelijke regeling van twee deelnemers. Sinds 2011 staat BsGW op eigen benen als zelfstandige
gemeenschappelijke regeling, gevestigd in Roermond. Sindsdien
is BsGW uitgegroeid tot het huidige samenwerkingsverband van
31 deelnemers. Medio 2017 is BsGW toegetreden tot IGOM.

Bij BsGW werken ongeveer 190 medewerkers.
Zowel in de reguliere management- en ondersteunende taken als in verschillende specialistische functies. Van lokale belastingen, juridische
zaken, ICT, automatisering, gegevensverwerking,
klantcontact tot financiën. De organisatie kent een
bedrijfsmatig karakter gekenmerkt door een cultuur
van resultaatgerichtheid, continu verbeteren, transparantie, samenwerking en leiderschap met ‘lef’. De
verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in
de organisatie. Bestuurlijk wordt de organisatie op
hoofdlijnen aangestuurd van afstand.

De samenwerking biedt de deelnemende gemeenten en het waterschap veel
voordelen: werk wordt niet meer dubbel uitgevoerd en de belastingheffing
verloopt efficiënter en daarmee op den duur goedkoper. Daarnaast zorgt deze
samenwerking voor een verdergaande digitalisering waarmee burgers en
bedrijven beter worden bediend. Dat wordt ook zo verwacht van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden.

BsGW heeft een modern front-office concept. Als uitgangspunt geldt hierbij maximaal digitaal. Alles wat
digitaal kan, wordt digitaal uitgevoerd. Dit betekent
dat alle processen op orde zijn, slim zijn ingericht en
goed belegd. Een groot voordeel hiervan is dat de
service aan de burger kan worden vergroot.

Van commissiegriffier naar directiesecretaris
Belinda Bakkes dient de overheid al
18 jaar, in verschillende functies voor
diverse organisaties. Na negen jaar
dienst als commissiegriffier kende
ze dat kunstje wel. Voor Bakkes was
het tijd om haar horizon eens te verbreden en op zoek te gaan naar een
nieuwe uitdaging.

‘Grijp die kans als
hij zich voordoet!’

‘Dat heeft behoorlijk wat zelfonderzoek en tijd gekost’, zegt Bakkes. Maar
bij het zien van de tijdelijke klus van
directiesecretaris bij servicecentrum
MER, aarzelde ze geen moment. ‘Ik
las de functieomschrijving en was
direct enthousiast. Het bood me veel
nieuwe uitdagingen. In deze functie
komen veel onderwerpen voorbij op
verschillende vlakken. Van strategie
tot advies en coördinatie.’ De gemeente Echt-Susteren gaf Bakkes de ruimte
om deze tijdelijke klus op detacheringsbasis uit te voeren.

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN
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SU CCE
S
VERHA AL

Van commissiegriffier naar
directiesecretaris is een flinke
stap. ‘Ik vond het natuurlijk geweldig
dat ik dit mocht gaan doen maar tegelijkertijd ook wel spannend en zelfs een
beetje eng. Of het goed zou gaan of niet,
wist ik natuurlijk niet. Maar ik was vastbesloten ervoor te gaan en hoe dan ook
van deze ervaring te leren.’
Bakkes voelt zich als een vis in het water
als directiesecretaris. Haar werk geeft
haar veel voldoening. ‘Zeker als we
zaken voor elkaar krijgen door samenwerking en daarmee ook de organisatie
en het maatschappelijk belang dienen’,
aldus Bakkes. Wat deze klus haar nog
meer oplevert? Bakkes: ‘Mijn zelfvertrouwen krijgt een boost, mede door
de waardering vanuit mijn werkgever.
Dat voelt erg prettig. Ik kan dan ook
iedereen aanraden om zulke kansen te
pakken en te leren van ervaringen!’

HARRY COUMANS GEMEENTE KERKRADE

17 interne verplaatsingen in 2017

WEG MET DE SCHOTTEN
TUSSEN DE AFDELINGEN
Zijn werkkamerraam in het stadhuis van Kerkrade kijkt uit over de
markt. Net als de marktkooplieden staat algemeen directeur Harry
Coumans te boek als no-nonsense persoon. ‘Als ik iemand in de ogen
kijk en het zit goed, is het gelijk boter bij de vis’.
Vrolijkheid is het eerst waar je aan denkt
als je Coumans hoort praten over zijn
werk. Misschien past bevlogenheid nog
wel beter. De gemeentelijke organisatie
van Kerkrade timmert stevig aan de weg.
‘We komen best wel van ver, maar we zetten iedere dag stappen voorwaarts.’ Coumans hecht waarde aan organische veranderingen. ‘We kijken met z’n allen om
de organisatie zo in te richten dat die
aansluit bij de behoeften van Kerkrade.’
Verjonging van de organisatie stond
hoog op de prioriteitenlijst van de
directeur. ‘Op zeker moment hadden we
zeventig 60+ medewerkers in dienst.
Aan de ene kant is dat vervelend omdat
je weet dat het natuurlijk verloop in je
personeelsbestand eraan komt. Aan de
andere kant is het ook een kans. Via
strategische personeelsplanning weten we
aan welke vaardigheden een tekort ontstaat
op de korte en middellange termijn. Daar

kun je dan rekening mee houden tijdens de
werving van nieuwe medewerkers.’

Generatiepact
Parallel aan het natuurlijke verloop bij de
organisatie sloot de gemeente een zogenaamd generatiepact af. ‘De bedoeling van
het pact is dat oudere medewerkers – als
zij dat willen uiteraard – plaatsmaken voor

‘IK WIL MET
IEDEREEN
SAMENWERKEN‘
de jongere generatie. Je levert dan heel
veel kennis en ervaring in, maar je zorgt
tegelijkertijd weer voor vers bloed in de
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Harry Coumans, algemeen directeur
van de gemeente Kerkrade

organisatie’, legt Coumans uit. De gemiddelde leeftijd daalde als gevolg van het
generatiepact van 53 jaar in 2014 naar 50
jaar nu. ‘En dat is niet alles. In het generatiepact hebben we afgesproken dat we de
loonkostenbesparing die dit met zich meebrengt, direct investeren in het aantrekken
van nieuwe talenten.’ Concreet heeft dit
ertoe geleid dat Kerkrade zes jongeren
(onder de 27 jaar) extra in dienst kon
nemen en daarnaast nog eens 3 traineeships kon aanbieden.

Talent benutten
Kerkrade probeert via deze verjonging talenten aan zich te binden. ‘Een
andere manier om talent binnen onze
organisatie te krijgen en te houden
is door kritisch te kijken naar onze
externe inhuur. Als we vroeger een project
moesten lanceren keken we eerst welke
specialisten we daarvoor nodig hadden
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en vlogen we die extern in. Tegenwoordig
kijken we eerst naar onze interne kennis.
Je wil niet weten hoe vaak het gebeurt dat
een afdeling behoefte heeft aan iemand
met bepaalde vaardigheden en dat iemand
met diezelfde vaardigheden werkt op een
andere afdeling. Door dat overleg proberen
we de schotten tussen onze afdelingen weg
te krijgen. Interne mobiliteit vind ik ontzettend belangrijk. Je kunt elkaar onderling
helpen, je bespaart enorm op dure externe
krachten en de
medewerker –
die
natuurlijk
eerst gevraagd
wordt of hij
een
(tijdelijk)
overstap
ziet
zitten – gaat
energieker aan
het werk, kan
veel bijdragen
op een voor hem
nieuwe afdeling, houdt daar een goed
gevoel aan over en neemt die positieve
vibe weer mee als hij terugkeert naar zijn
eigen afdeling. Bovendien steekt hij meestal ook nog wat op van de aanpak op zijn
nieuwe afdeling. Die kennis kan hij weer

gebruiken om processen op zijn eigen
afdeling beter te stroomlijnen.’ De interne
mobiliteit is hierdoor extra hard gegroeid.
Alleen in 2017 waren er 17 verplaatsingen
binnen de organisatie. Daar waren anders
(relatief dure) externe medewerkers voor
aangenomen.

Extern naar intern
Kerkrade doet dus minder vaak een beroep
op externe medewerkers, maar tegelijkertijd houdt Coumans de externen
die actief zijn binnen zijn organisatie
goed in de gaten.
‘Zodra we merken
dat ze van toegevoegde
waarde
voor ons zijn, gaan
we het gesprek met
ze aan. Sommigen
staan open om bij
ons in dienst te komen. Dan scheelt dat
voor ons veel geld en voor hen biedt het
meer zekerheid’, aldus Coumans. Kerkrade
kon de groep externen danig inperken.
Negentien medewerkers gingen van een
tijdelijk naar een vast dienstverband.

‘DE VIER GROTE
ORGANISATIES
MOETEN GEWOON
MEEDOEN‘

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN
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Elkaar helpen
Een ander instrument dat Coumans met
zijn collega’s in de regio inzet om tijdelijke capaciteitsproblemen op te lossen
is het mobiliteitsoverleg van gemeentesecretarissen. ‘Een keer in de zes weken
bespreek ik met mijn collega’s uit Voerendaal, Gulpen-Witten, Simpelveld en Vaals
actuele capaciteitsvraagstukken in onze
gemeenten. Onze inzet is om die direct
op te lossen. Als ze bijvoorbeeld in Vaals
een P&O-ondersteuner nodig hebben en
ik weet dat wij iemand kunnen missen
die over de juiste expertise beschikt. Dan
doen we gelijk boter bij de vis.’ De intentie
van het overleg is om elkaar (direct) te
helpen. Doordat de gemeentesecretarissen
direct onderling overleggen, stappen ze
over HR-bezwaren heen. Coumans: ‘Eerst
lossen we het probleem op, daarna kijken
we pas naar de financiële afwikkeling.’
Coumans wil graag bruggen bouwen en
de samenwerking in de regio versterken.
‘Ik denk dat we niet anders kunnen dan
elkaar helpen. En wat mij betreft gaat dan
inhoud boven vorm.’ De directeur betreurt
de hautaine houding van de drie grote
gemeenten en de provincie die niet meedoen in IGOM-verband. ‘Daarmee geef je

een verkeerd signaal af. In principe verloopt het carrièrepad van een ambtenaar
van een kleine, naar een middelgrote
of grote organisatie. Kleinere gemeenten vormen vaak een springplank en
kunnen prima als opleidingsinstituut
dienen voor grotere gemeenten’, zegt
Coumans. Maar de kleintjes hebben
ook behoefte aan senioriteit en hier
liggen kansen voor de grote broers. ‘Zij
kunnen senioriteit beschikbaar stellen
aan de kleinere. Dat is een win-win

situatie’, vindt Coumans. Doordat de vier is eeuwig zonde. Maar ik blijf positief over
grote organisaties niet participeren, is dit de toekomst. Zoals gezegd wil ik altijd met
iedereen samenwerken. Dus ik zie graag
dat de grote vier alsnog aansluiten!’

‘WE MOETEN
ELKAAR HELPEN‘
een gemiste mobiliteitskans voor zowel de
grotere als de kleinere gemeenten. ‘En dat

‘TOON INITIATIEF
EN KOM TEVOORSCHIJN’

SU CCE
S
VERHA AL

Hein Bracun werkt al ruim 35 jaar bij de gemeente Kerkrade. Hij werkte in verschillende functies bij de afdeling P&O. Na 20 jaar verruilde hij zijn bureau bij P&O voor een functie als Wijkmanager. Nu stuurt hij het Team
Wijkontwikkeling aan. In deze rol kan Bracun zijn interesse in coachen en ontwikkelen van medewerkers kwijt.
‘Organisaties kunnen een plek zijn waar mensen opbloeien. Deze functie geeft mij de ruimte om – via talentmanagement
– medewerkers persoonlijk te ontwikkelen en coachen in hun loopbaan. Door medewerkers in te zetten op basis van hun
talenten en passie doen ze wat ze goed kunnen én leuk vinden.’ Het vertrekpunt is: wat kun je heel goed én doe je graag en
wat wil je verder ontwikkelen? Toon initiatief en kom tevoorschijn. Medewerkers leren bewuster hun capaciteiten en competenties in te zetten en kunnen zich zo verder ontwikkelen in hun loopbaan. En dit werkt. Vier van de acht medewerkers uit
dit team pasten op deze manier samen met Bracun hun functie of takkenpakket aan, of zijn doorgestroomd naar een andere
functie. Zo draagt talentmanagement bij aan mobilisering van medewerkers!

9
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SANDY DECKERS

KENNIS VERGAREN
MET SPEEDDATEN

SU CCE
S
VERHA AL

drankje. Dit werd door de deelnemers als zeer positief
ervaren’, aldus Deckers. Zo positief zelfs dat een andere afdeling een soortgelijk initiatief organiseert.

S

andy Deckers werkte tien jaar als cliëntondersteuner
voordat ze in 2015 overstapte naar de gemeente Kerkrade. ‘Ik kreeg een tijdelijke aanstelling voor twee jaar
als kwaliteitsmedewerker WMO binnen het bedrijfsbureau
Maatschappelijke Zorg. Een beleidscollega stopte bij de
gemeente waardoor een vacature ontstond. Na overleg met
mijn leidinggevende en mogelijk toekomstige leidinggevende
heb ik besloten om te solliciteren. Zo ben ik in vaste dienst
gekomen als beleidsmedewerker Werk Inkomen en Zorg (specialisatie Wmo) binnen de sector Maatschappelijke Zorg.’

Het speeddate initiatief
Deckers was gewend aan kleinere
organisaties dan de gemeente
Kerkrade. Organisaties waar iedereen elkaar kent en waar iedereen
ook weet wat elkaars sterke punten
zijn. ‘Bij een grote organisatie is
nog veel meer kennis en expertise
aanwezig, alleen weet niet iedereen
die te vinden.’ Deckers organiseerde daarom samen met collega’s een speeddate waarbij haar collega’s
van het bedrijfsbureau kort konden uitleggen wat zij doen en welke
kennis zij in bezit hebben. ‘Om elkaar te kunnen aanspreken moet je
elkaar kennen en weten waar iemand mee bezig is. Dat heb ik gezegd
tijdens mijn kennismakingsgesprek voor nieuwe medewerkers’, zegt
Deckers. Algemeen directeur Harry Coumans was direct enthousiast
toen hij over dit initiatief hoorde. Deckers stelde een werkgroep samen
en organiseerde de speeddate. Haar leidinggevende en Coumans
zorgden ervoor dat collega’s tijd konden vrijmaken voor het initiatief.
‘Zij hielden ook een inleidend praatje en ze hebben middelen vrijgemaakt om het initiatief verder aan te kleden met een hapje en een

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN
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Open voor ideeën
De organisatie heeft er dus van geprofiteerd, maar
wat stak Deckers er zelf van op? ‘Ik ben altijd iemand
die overal een mening over heeft. Door dit initiatief
werd er van mij verwacht dat ik ook actie onderneem.
Dat is spannend, maar het wordt absoluut beloond en
gewaardeerd. Ik werk in een prettige organisatie die
openstaat voor ideeën en verandering. Ze stimuleren
en faciliteren dit bovendien. Daarnaast heb ik een
hoop nieuwe collega’s leren kennen door dit initiatief.
Door erover te vertellen is mijn enthousiasme over

‘Het was zeker.
een initiatief.
met impact‘
het werk verder toegenomen. Uit de evaluaties van
de deelnemers blijkt dat zij een beter beeld en meer
inzicht hebben gekregen in de taken en werkzaamheden van het bedrijfsbureau. Daarnaast is het gelukt de
werkzaamheden op hoofdlijnen te etaleren. Wat ook
meermaals werd benoemd is dat het goed is op deze
informele manier collega’s beter te leren kennen en
een gezicht bij de naam te kunnen plaatsen. Deelnemers aan de speeddate weten elkaar sneller te vinden
en spreken elkaar eerder aan. Het was dus zeker een
initiatief met impact!’

SJEF LEENEN HET GEGEVENSHUIS

‘DIGITALE VAARDIGHEDEN ZIJN
DE NIEUWE GELETTERDHEID’
Er worden vandaag de dag totaal andere eisen gesteld aan medewerkers dan tien jaar geleden. Zelfs meer dan vijf jaar
geleden. En het tempo waarin takenpakketten veranderen neemt alleen maar toe. Belangrijkste oorzaak daarvan zijn technologische ontwikkelingen. Digitale vaardigheden zijn onmisbaar voor de medewerker van morgen. Sjef Leenen heeft als
directeur van Het Gegevenshuis direct te maken met digitale vaardigheden. Hij legt uit waarom we hier niet meer omheen
kunnen. Tekst: Daniëlle Slangen

Wat doet Het Gegevenshuis?
Het genereren en analyseren van big data
is de corebusiness bij Het Gegevenshuis.
Big data gaat over de grote hoeveelheden
data die in een bepaalde snelheid en
diversiteit binnenkomen. De deelnemende gemeenten en het Waterschap werken
steeds vaker datagestuurd. Die ontwikkeling blijft. Het Gegevenshuis verzorgt het
totale beheer van alle basisregistraties
voor de gemeenten en het waterschap
en alle andere registraties die te maken
hebben met de ruimte en objecten.

Sjef Leenen, directeur van Het Gegevenshuis

Waar komt jouw bevlogenheid
over het thema digitale vaardigheden vandaan?

drastisch. Dan kan leiden tot chaos, angst
en onzekerheid, maar het biedt ook kansen. Die kansen moet je pakken. Toon lef
‘De toekomst fascineert mij al heel lang, en zorg dat je de vaardigheden hebt om
zowel in werk als privé. Ik denk altijd op mee te groeien in deze ontwikkelingen. We
lange termijn. Wat betekent iets voor zijn toch graag een overheid voor burger
de toekomst? De ontwikkelingen gaan en bedrijf? Voor ambtenaren zijn digivaarrazendsnel, vooral voor mensen van mijn digheden onmisbaar om te groeien naar de
generatie. Ik heb de eerste tv nog meege- nieuwe overheid in het digitale tijdperk.’
maakt en nu hebben we met smartphones
de wereld letterlijk in onze handen. Tech- Wat betekenen die digivaardignologie maakt ons leven makkelijker, maar heden voor de medewerkers bij
de overheid?
kan ook een groot struikelblok vormen.’
‘Het is een combinatie van ICT basisvaarWaarom is het voor de lokale digheden, mediawijsheid, informatieoverheid zo belangrijk om mee vaardigheden en computational thinking.
te bewegen met deze digitale Je moet allereerst kunnen omgaan met
ontwikkelingen?
internetgebruik, browsers, berichtenver‘We zitten in de transitieperiode tussen keer, beeldbewerking, betalingsverkeer en
twee tijdperken. De economie, maatschap- meer van dat soort basiszaken. Daarnaast
pij, zorg en zeker de overheid veranderen is kennis over de medialisering van de
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samenleving belangrijk. Maar denk ook
aan kennis van apparaten en software.
Informatievaardigheden zijn belangrijk
voor het oplossen van vraagstukken. Je
moet een strategie kunnen bepalen om
informatie te vinden. Welke relevante
correlaties zijn er? Uit welke bronnen kan
ik informatie inwinnen en hoe betrouwbaar is die informatie dan? Computational
thinking gaat om het herformuleren van
vraagstukken zodat je ze met computertechnologie kunt oplossen. Dit is belangrijk bij het uitvoeren van overheidstaken,
denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet.
Deze wet is zo complex met verschillende
regels rondom bouwen, ruimte, bodem,
geluid en nog veel meer dat het voor een
mens eigenlijk niet meer overzichtelijk
is. Met computertechnologie kunnen we
deze wet toch eenvoudig toepassen voor
burgers en ambtenaren.’

VOORJAAR 2018 WWW.IGOM.NL

‘Mobiliteit
levert meer op
dan het kost’

V

eranderen van baan vinden veel mensen eng. Je zet een stap in het ongewisse, weet niet precies
wat je kunt verwachten. Terwijl het in de meeste gevallen heel veel oplevert. ‘Door in andere organisaties rond te kijken, krijg je nieuwe ideeën, nieuwe kennis. Daarnaast kun je je eigen kennis
overdragen aan je nieuwe collega’s. Daar krijg je positieve energie van’, zegt Judith Semeijn. Zij is bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit.
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12

JUDITH SEMIJN OPEN UNIVERSITEIT

Semeijn signaleert dat organisaties nog te weinig kijken naar de
winst die arbeidsmobiliteit kan opleveren. ‘Als organisaties spreken over arbeidsmobiliteit beginnen ze vaak over de negatieve
kant: “Mijn medewerker gaat weg en daardoor moet ik op zoek
naar een geschikte vervanger en die moeten we vervolgens nog
inwerken”, is wat je vaak als eerste hoort. Tegen die organisaties
zou ik willen zeggen: bekijk het ook van de andere kant. Kijk eens
wat voor kansen je krijgt als je op zoek kunt naar een nieuwe
medewerker. Door strategische personeelsplanning weet je welke
competenties je als organisatie nodig hebt. Daar kun je dan op
inspelen. Een nieuwe medewerker brengt bovendien nieuwe
dynamiek en verse energie in je organisatie. Daarnaast brengt hij
ervaring en nieuwe kennis binnen die ervoor kan zorgen dat je
bepaalde taken sneller kunt uitvoeren. Het zijn allemaal punten
waar je als organisatie van profiteert.’

Nieuwe tijd
Behalve dat het niet alleen kommer en kwel hoeft te zijn als een
medewerker vertrekt, past het ook simpelweg niet meer bij deze
tijd om lang bij de pakken neer te zitten, vindt Semeijn. ‘Loopbanen worden
gevormd door de opeenvolging van
persoonlijke werkervaringen door de
tijd heen. Vroeger was de regel dat je
veertig jaar voor dezelfde baas werkte. Om een voorbeeld te geven: mijn
opa werkte veertig jaar voor dezelfde
baas, mijn vader heeft grosso modo
voor twee werkgevers gewerkt, maar
mensen van mijn generatie wisselen
al geregeld van baan. De jongere
generatie voelt zich nog vrijer om van
werkgever te wisselen. Daarbij plaats ik
wel de kanttekening dat het voor hen
alleen maar leuk is als er ook een stukje
werkzekerheid voor terugkomt. Anders
vinden ook jongeren het niet lang
interessant en gaan naar vormen van
zekerheid en rust zoeken.’ De ondernemingsdrang bij de jongere generatie is
een andere relevante factor. ‘Veel mensen beginnen voor zichzelf,
dat past ook bij deze tijd. Als organisatie moet je daar op inspelen
en van profiteren. In het bedrijfsleven huren organisaties steeds
vaker topmensen om een bepaald project van de grond te krijgen,
en na dat project nemen ze weer afscheid van elkaar. Dat kan voor
de lokale overheid ook sommige knelpunten oplossen.’

Semeijn. Een Netflix- of Spotifyabonnement wordt gedeeld, net
als de auto. ‘We organiseren en produceren steeds vaker waar
we zelf behoefte aan hebben. Hiermee creëren we veel meer
mogelijkheden om ons leven in te richten en vorm te geven op
de manier die wij zelf willen. Dit loopt parallel met hoe we naar
onze loopbaan kijken: niet meer het bereiken van een specifieke
positie, of de positie met de beste financiële beloning staat voorop. Veel meer kijken we hoe we kunnen werken onder omstandigheden waarin we ons kunnen ontplooien, ons bezighouden
met zaken die ons boeien, vaak samen met anderen met wie we
interesses en doelen kunnen delen.’

Duurzaam inzetbaar
Het past volledig in het plaatje dat hoort bij duurzame inzetbaarheid. De huidige generatie lijkt zich wat meer bewust van de
noodzaak om te investeren in de eigen ontwikkeling. Duurzame
inzetbaarheid is hot, de laatste jaren. ‘Er is geen easy way out, als
het gaat om de inzet op de arbeidsmarkt de komende jaren. De
noodzaak om te investeren in jezelf is groter dan ooit. Vooral bij
laagopgeleid personeel verandert komende
jaren veel. Robotisering zorgt ervoor dat fysiek
zwaar en repeterend werk steeds meer wordt
overgenomen door machines. Dat is goed
voor de duurzame inzetbaarheid want mensen
hoeven minder zwaar werk te doen. Het is dan
wel zaak dat laagopgeleiden investeren in hun
loopbaan zodat ze ook perspectief houden als
het zover is dat robots (een deel van) hun taken
overnemen’, aldus Semeijn. De laatste jaren
wordt veel gespeculeerd over robotisering en
welke gevolgen dat heeft voor de arbeidsmarkt.
Anticiperen op de toekomst is erg lastig, want
wat vandaag nog een erg waarschijnlijk scenario lijkt, kan volgende maand weer een beetje
anders liggen. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar erg snel op.

Zuid-Limburg

Hoewel Semeijn verbonden is aan de Heerlense
Open Universiteit, kijkt ze als buitenstaander
naar de Limburgse arbeidsmarkt. ‘De campagne over de rust en
ruimte in Limburg heeft de regio positief op de kaart gezet. Aan
de andere kant zijn er wel serieuze uitdagingen. De regio vergrijst
sterk en daar moet je op inspelen. Organisaties kunnen nu nog
profiteren van de kennis van de oudere generatie. Aan de andere
kant moet je goed opletten dat je zorgt voor voldoende continuïteit. Strategische personeelsplanning is ontzettend belangrijk.’
Van bezit naar gebruik
Semeijn is zelf warm pleitbezorger van meer mobiliteit tussen de
Het inhuren van toptalent voor een korte tijd (van een project) verschillende organisaties. ‘Zoals eerder al aangegeven zorgt dat
zie je ook terug in andere gebieden van onze maatschappij. voor nieuwe energie en meer dynamiek. Daarnaast zorgt mobiliWaar vroeger bezit erg belangrijk was, gaat het nu veel meer teit automatisch voor een groter netwerk, zowel voor de organiom gebruik. ‘Bij de jongste generatie gaat het zelfs nog verder satie als het individu. Mobiliteit is een belangrijke factor voor een
met hergebruik en samen delen van goederen en diensten’, aldus optimale loopbaan, en daar streven we allemaal naar.’
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omdat je nooi t bent ui t gele erd
Beroepen veranderen in rap tempo. Ook binnen de overheid. De overheid krijgt nieuwe taken erbij en dat stelt andere
eisen aan haar medewerkers. Opleiden neemt daardoor een steeds prominentere plaats in. De urgentie is in 2018 groter dan ooit. IGOM kijkt naar het thema opleiden vanuit duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling. De uitdagingen voor
organisaties is enerzijds om interne kennis te vergroten en vooral om competenties verder te ontwikkelen en talent van
medewerkers maximaal te benutten. In 2018 zet IGOM groot in op het aanbieden van trainingen en Masterclasses.

Divers cursusaanbod
De trainingen en workshops van IGOM zijn te volgen voor alle medewerkers
van IGOM-organisaties. Tijdens de trainingen kunnen zij hun kennis op tal
van gebieden vergroten. Van een workshop verbinden of helder schrijven tot
trainingen projectmatig werken. De trainingen vergroten niet alleen de kennis
van medewerkers maar versterken ook het contact tussen IGOM-collega’s.
Waardevolle kennis wordt zo ook tussen de organisaties gedeeld. Medewerkers die gebruik willen maken van het cursusaanbod kunnen terecht bij de
IGOM-ambassadeur uit hun organisatie en op IGOM.nl

omdat je nooi t bent ui t gele erd

Randvoorwaarde voor mobiliteit

Ervaringen van deelnemers

IGOM staat voor mobiliteit, en opleiding is een belangrijke randvoorwaarde daarvoor. Alleen de medewerkers met de juiste competenties kunnen de
stap zetten naar een nieuwe uitdaging. Op www.igom.nl staat alle actuele
informatie over het (veelal kosteloze) aanbod aan workshops en trainingen.
In maart 2018 opent IGOM een digitale IGOM-Academie portal. Hierop is alle
informatie over het trainingsaanbod terug te vinden. Houd de promotie en
www.igom.nl in de gaten.

Afgelopen jaar organiseerde IGOM verschillende
workshops.
Een bloemlezing uit de reacties van de deelnemers.

Margoo Timmermans

scholenconsulent bij gemeente Beek
‘De afgelopen periode heb ik deelgenomen aan drie
trainingen van IGOM. De eerste training waaraan
ik heb deelgenomen was de training Verbinden.
Ik heb mij voor deze training ingeschreven omdat
ik als combinatiefunctionaris regelmatig bezig ben
met het zoeken en maken van verbindingen tussen
verschillende partners. Denk aan verbindingen
tussen sportverenigingen en scholen, sportverenigingen en ouders, overheidsinstellingen en scholen.
Om deze verbindingen te laten resulteren in succesvolle projecten heb ik uiteenlopende vaardigheden
nodig. Ik ben bekend met veel van die vaardigheden
en in het verleden heb ik meegewerkt aan mooie
projecten. Maar uiteindelijk ben je nooit uitgeleerd.
Het is altijd interessant om nieuwe vaardigheden
te leren. Dit bleek ook wel tijdens de cursusdag.
Tijdens de training Verbinden was communicatie
het hoofdbegrip. Samen met de deelnemers uit
andere IGOM-organisaties waren we de hele dag
bezig. Vanaf de start: hoe maak je verbinding? Tot

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN
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OPLEIDEN

De drukbezochte workshops van Igom worden door de deelnemers goed gewaardeerd.

Naima Abbas

juridisch beleidsmedewerker bij gemeente Gulpen-Wittem

het vervolg: hoe kun je verbinding in stand houden?
Ik vond het vooral erg leuk dat de groep heel divers
was samengesteld. Mensen van verschillende organisaties en in verschillende functies waren aanwezig.
Je leert veel van elkaar. Mede door de actieve werkvormen vloog de dag voorbij en ging ik tevreden
naar huis. Veel bruikbare informatie en waardevolle
tips rijker. Voor de andere twee trainingen die ik via
IGOM heb gevolgd kan ik eigenlijk hetzelfde zeggen: ze waren enorm waardevol! Zowel voor mijn
functioneren als combinatiefunctionaris als voor mij
als persoon.

‘De oproep om deel te nemen aan de Meester in je Werk Week, trok direct
mijn aandacht. Mijn aandacht gaat meestal uit naar het up-to-date houden
van vakinhoudelijke (juridische) kennis en daar geeft de organisatie waar ik
werk ook voldoende mogelijkheden voor. Maar ik merk dat het tegenwoordig ook belangrijk is om ook bepaalde vaardigheden op peil te houden of
te verbeteren zodat ik nog meer toegevoegde waarde kan leveren voor de
organisatie en haar belanghebbenden. De gemeente Gulpen-Wittem is zich
daar terdege van bewust. Op verschillende manieren worden wij geprikkeld om cursussen en workshops te volgen. Samen met onze loopbaancoach is het zelfs mogelijk om inzicht te krijgen in je persoonlijke drijfveren
om zo je persoonlijke ambitie en ontwikkelingsmogelijkheden te bepalen.
Mijn keuze om de training Verbinden te volgen was snel gemaakt. Bij de
training was het vooral waardevol om concrete gevallen en ervaringen uit
te wisselen met medewerkers van andere IGOM-organisaties. Door mensen met verschillende disciplines en invalshoeken bij elkaar te zetten kom
je tot verrassende oplossingen voor soms langlopende kwesties. Ook de
workshop Nudging wekte mijn enthousiasme. De methode om met ‘een
klein duwtje in de rug’ bepaald gedrag te bevorderen is nog onvoldoende
bekend in gemeenteland. Ik denk dat deze aanpak goed werkt om gewenst
gedrag te bevorderen. Kortom zeker iets om mee aan de slag te gaan.’
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FRANK ARETS GEMEENTE NUTH

‘NEE’, is de
moeilijkste dienst
die we verkopen
IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN
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AMBTENAREN ZIJN
NIET ZO MOBIEL
Vanaf het prille begin stelt Frank Arets zijn diensten beschikbaar aan de overheid. Eerst voor de provincie, vervolgens voor de gemeente. Sinds 1999 werkt hij voor de gemeente Nuth. Van beleidsmedewerker tot manager. Binnenkort fuseert Nuth met buurgemeenten Onderbanken en Schinnen tot Beekdalen. Wat betekent dat voor zijn positie?

‘Dat weet ik ook nog niet. In de nieuwe gemeente is plaats voor een
gemeentesecretaris en vier managers. Dat betekent dat lang niet iedere
manager als zodanig kan terugkeren. Persoonlijk vind ik dat helemaal niet
erg. Ik zie dit als een kans om goed na te denken over mijn verdere carrière. Twaalf jaar ben ik nu leidinggevende, met heel veel plezier, laat dat
duidelijk zijn! Maar als ik ook nog eens iets heel anders wil proberen, is
het nu de kans. Op het moment dat de herindeling een feit is, ben ik vijftig
jaar. Vandaar dat ik mijn ogen momenteel goed de kost geef.’

niet zomaar beginnen.’ De gemeente kent veel
specifieke specialisaties, waardoor het zelfs intern
niet altijd mogelijk is om taken van elkaar over
te nemen. ‘Als ik alle producten en diensten op
een rij zet, komen we richting de driehonderd!
Daarbij verwacht de burger dat we hem sneller
helpen. “Nee”, is daarom een van de moeilijkste
diensten die we verkopen.’

Not done

Kleine stapjes

Het is best apart dat Arets zich niet direct blindstaart op een nieuwe
functie als leidinggevende. ‘Stel dat ik zou kiezen voor een functie in een
lagere schaal, dan heb ik veel uit te leggen bij een eventuele volgende
sollicitatie. Demotie wordt eigenlijk altijd uitgelegd als iets negatiefs. Dat
vind ik absoluut flauwekul. Waarom zou je niet een stapje terug mogen
doen? Hetzelfde geldt voor ambtenaren die op LinkedIn aangeven dat
ze openstaan voor een nieuwe uitdaging. Dat is eigenlijk ook not-done.
Waarom? Ik vind dat juist gezond.’

Op ander gebieden ziet Arets dat IGOM-organisaties wel steeds beter samenwerken. ‘Zo is er bijvoorbeeld het convenant dat de samenwerking en

Voorstander mobiliteit
Arets is dan ook een groot voorstander van meer mobiliteit tussen de
overheidsorganisaties, hoewel hij als leidinggevende ook de praktische bezwaren ziet. ‘Ik zou graag willen dat we een grote talentpool
voor overheidspersoneel hadden in Zuid-Limburg, waar je een beroep
op kunt doen als je met (tijdelijke) capaciteitsproblemen kampt. Maar
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we dat nu wel propageren, maar
dat het in de praktijk nog niet helemaal van de grond komt. Dat is ook
lastig. Hoewel ik voor mobiliteit ben, hou ik mijn mensen liever binnenboord. Bij een kleine gemeente als Nuth heb je namelijk meestal
maar een persoon voor een functie. Als die weggaat, heb ik direct een
probleem. Nieuwe medewerkers moet je altijd inwerken en bovendien
heb je dossierkennis nodig over de situatie in de gemeente. Zelfs een
medewerker die in een andere gemeente dezelfde taak uitvoert, kan
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‘MET KLEINE
STAPJES KOMEN
WE VOORUIT‘
expertisedeling regelt tussen achttien gemeenten
voor de buitengewoon opsporingsambtenaar. Met
kleine stapjes bereiken we toch wel veel.’ In dat
verband haalt Arets ook de managementsessies
van IGOM aan, die voor hem erg waardevol zijn.
‘Er zijn altijd interessante sprekers tijdens de ontbijtsessies. Maar nog belangrijker voor mij is het
om collega’s uit andere gemeenten even informeel
te spreken. Je kunt dan even casual overleggen en
daar steek je vaak veel van op.’
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‘OVERLEG GEMEENTESECRETARISSEN:

een match made in heaven’

Het mobiliteitsoverleg, met vlnr. Marion Liu (Simpelveld), Jos Kusters (Gulpen-Wittem), John Bertram (Vaals),
Harry Coumans (Kerkrade), Daniëlle Slangen (netwerkmakelaar IGOM) en Bert Timmermans (Voerendaal)

Vijf gemeentesecretarissen tillen het onderwerp mobiliteit naar een hoger plan. Met advisering door de IGOM-netwerkmakelaar lossen zij (tijdelijke) capaciteitsvraagstukken binnen de vijf gemeenten direct op.

Overleg

Vooral tijdelijk

Waardevol

De huidige tijd vraagt om wendbare
organisaties, ook als het gaat om personeelsbeleid bij gemeenten. Het mobiliteitsoverleg gemeentesecretarissen lost
snel en praktisch personele vraagstukken
tussen de deelnemende gemeenten op.
Dit brengt een positieve vibe, zowel bij de
gemeentelijke organisatie met het capaciteitsprobleem als bij de medewerker die
een keer bij een andere organisatie ervaring op kan doen. De tevredenheid is erg
groot op het moment dat er een match
gemaakt kan worden, blijkt in de praktijk.
Een ‘triple win’ situatie!

Vooralsnog wordt er vooral gematcht
bij tijdelijke functies. Daarnaast werkt
het overleg ook goed om medewerkers
in een andere werkomgeving ervaring
te laten opdoen, of in een
andere werkomgeving te
laten
re-integreren.
‘Het
mobiliteitsoverleg gemeentesecretarissen heeft meer dan
eens bewezen hier een goed
gremium voor te zijn omdat heel snel
geschakeld kan worden en op een praktische wijze gekeken wordt hoe wij elkaar
kunnen helpen’, vertelt Jos Kusters.

Het mobiliteitsoverleg is een open, informeel, positief en waardevol overleg. Naast
de mobiliteitsvraagstukken komen ook
andere zaken aan de orde die voor alle

“Zoek elkaar actief op
en ga het vooral doen.
Simpel en praktisch.”
deelnemers interessant of leerzaam zijn.
Tijdens het mobiliteitsoverleg wordt ook
kennis gedeeld en gesproken over actuele
ontwikkelingen.

‘IK HEB DE KANS GEKREGEN EN GEGREPEN’
Toen in 2009 een vacature medewerker
DIV bij de gemeente Voerendaal vacant
kwam, twijfelde Ubachs geen moment.
Ze solliciteerde en werd aangenomen!
Ubachs: ‘Ik heb veel geleerd bij de
gemeente Voerendaal, vooral doordat
Voerendaal destijds net overstapte
naar digitaal werken.’ Door gewijzigde
bedrijfsvoering kwam de afdeling DIV
onder regie van de afdeling Dienstverlening terecht. Daardoor wijzigde ook de
inhoud van haar functie. ‘Samen met mijn
Uitdagingen gaat Sarah Ubachs niet leidinggevende en p&o-adviseur Gemma
uit de weg, ze zoekt ze juist op! Schrijen onderzocht ik mijn interessegeHaar loopbaan onderstreept dit. bieden. Daaruit bleek dat een rol in de
Vanuit een uitkeringssituatie door- backoffice van Burgerzaken een perfecte
liep ze twee jaar een werkervarings- volgende stap zou zijn. Ik kreeg de kans
plek bij de gemeente Beek op de om de BABZ-opleiding te volgen, waarvan
afdeling digitale informatievoor- ik in juli 2016 het specialisatiejaar sucziening (DIV). In diezelfde periode cesvol heb afgerond.’ Enige tijd later attenvolgde ze de opleiding SOD 1.
deerde p&o-medewerker Helma Maasen
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haar op de vacature backofficemedewerker burgerzaken bij de
gemeente Onderbanken. ‘Dat was een
buitenkans om de theorie in praktijk
te brengen. Ik waardeer het enorm dat
de gemeente Voerendaal mij deze kans
heeft geboden. De gemeente Onderbanken ondersteunt mij nu in mijn verdere
ontwikkeling binnen deze functie’, aldus
Ubachs.

Naar eigen zeggen is Ubachs nog lang
niet uitgeleerd. ‘Allereerst wil ik mij
verder bekwamen in mijn huidige functie. Daarna wil ik mij specialiseren in
een specifieke richting; op dit moment
spreekt BRP-specialist mij heel erg aan.
Ik stel mezelf constant nieuwe doelen,
zodat mijn werk geen sleur wordt. Ik
geniet van de voldoening na een fijne en
leerzame werkdag!

Joyce van den Berg, flexmedewerker Start People:

‘Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen’
Start People zet zich al 22 jaar in om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen bij alle aangesloten organisaties van
IGOM. Gedreven (flex)medewerkers maken het verschil, zoals Joyce van den Berg (38). Zij werkt als medewerker burgerzaken bij de gemeente Landgraaf.
Van den Berg kwam vier jaar geleden in
contact met Start People. ‘Ze nemen echt
de tijd, luisteren naar wat je wilt en kijken
waar je talenten liggen. En ze bieden steeds
interessante nieuwe uitdagingen.’ Toen
Van den Berg het gevoel had dat ze niet op
haar plek zat, stond Start People voor haar
klaar. ‘Ik werkte bij een callcenter, maar
wilde liever direct contact met mensen. Ze
keken direct naar een oplossing. Erg fijn.’

Nieuwe uitdaging
Start People bood haar een nieuwe uitdaging bij de gemeente Landgraaf. ‘Ik werk
nu een jaar achter de balie waar alle aanvragen voor burgerzaken binnenkomen,
zoals paspoorten en rijbewijzen. Het werk
is divers, je krijgt met allerlei mensen en
situaties te maken.’

Kansen grijpen
Via Start People krijgt Van den Berg de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. ‘Ik volg
enkele modules van de opleiding burgerzaken om me verder te specialiseren. Ontwikkeling vind ik erg belangrijk. Door kennis te vergroten, groei je. Dit leidt weer tot meer
toekomstperspectief. Ik hoop dat dit resulteert in meer taken en verantwoordelijkheden. Het leuke is dat ik het geleerde kan toepassen
in de praktijk. Als ik iemand help voer ik niet alleen stappen uit,
ik weet wáárom ik dat doe. En welke wetten erachter zitten. Die
kennis maakt je werk stukken interessanter.’

“Mijn opleiding
burgerzaken biedt me
toekomstperspectief”

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
CHECK DE KLUSSENBANK!
“Mijn opleiding
burgerzaken biedt me
toekomstperspectief”

We vinden onze spullen, liefdes en klusbedrijven heel makkelijk. Marktplaats, Werkspot.nl, datingsites… Vraag en aanbod
worden moeiteloos samengebracht op digitale platformen. Waarom dan niet een (tijdelijke) nieuwe loopbaanuitdaging via
IGOM.nl?

Hoe werkt de klussenbank
op IGOM.nl?
IGOM brengt klussen en IGOM-medewerkers op een eenvoudige manier samen op
IGOM.nl. Een opdrachtgever plaatst een
klus (die alleen te zien is voor IGOM-medewerkers) en medewerkers kunnen eenvoudig direct solliciteren met hun persoonlijke
account op IGOM.nl.

Wat en wie heeft IGOM hierbij nodig?
Om mobiliteit te realiseren, heb je beweging nodig. Maar beweging ontstaat pas als
er ruimte komt om klussen en opdrachten uit te besteden. Managers en HR-adviseurs
plaatsen doorgaans uitsluitend tijdelijke klussen en opdrachten van uitzend- en detacheringsbureaus. Zonde, want dan haal je alleen externe medewerkers binnen, die na afloop
de organisatie weer verlaten. Tijdelijke klussen lenen zich juist uitstekend om IGOM-medewerkers ervaring te laten opdoen buiten hun eigen organisatie, maar met behoud van
hun dienstverband. Het is dus belangrijk dat aan de ene kant IGOM-organisaties capaciteitsvragen openstellen en aan de andere kant IGOM-medewerkers zich beschikbaar
stellen.

Hoe werkt dat precies?
Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdelijk bij een andere IGOM-organisatie te
werken. Meestal kiezen we voor een detacheringsovereenkomst tussen de uitlenende
en inlenende organisatie. De medewerker blijft zo dus gewoon in dienst van zijn eigen
organisatie, maar wordt gedetacheerd bij de inlenende organisatie.
Netwerkmakelaar Daniëlle Slangen begeleidt de Klussenbank. Heb je een klus óf sta
je open voor een klus? Neem dan contact op met Daniëlle Slangen van het Regionaal
Mobiliteitscentrum IGOM via info@igom.nl
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‘DOMME VRAGEN STELLEN
IS EEN GENOT’
Ruud van den Tillaar neemt medewerkers Kredietbank
Limburg mee in transitie ‘anders denken anders doen’
Wie met Ruud van den Tillaar praat, merkt al snel dat hij net iets anders tegen bepaalde zaken aankijkt. Zo vindt hij het
heerlijk om ‘domme vragen te stellen’, houdt hij van ‘besmettingsgevaar’ bij zijn medewerkers en is hij op de eerste plaats
geïnteresseerd in de mens. Wellicht dat juist die kenmerken de doorslag gaven om hem te benoemen tot algemeen directeur van de Kredietbank Limburg.

H

alf januari 2017 begon Van den
Tillaar als algemeen directeur.
Onder het motto anders denken,
anders doen is Kredietbank Limburg een
nieuwe weg ingeslagen. De taak aan Van
den Tillaar is om zijn medewerkers mee
te nemen in die transitie. ‘Voor mijzelf
verandert er ook veel. Ik ben al heel lang
actief in het sociale domein, maar nog
niet eerder had ik te maken met schuldenproblematiek. Vakinhoudelijk moet
ik me dus behoorlijk inlezen. Niet dat ik
dat een probleem vind, integendeel zelfs.
Ik mag ongegeneerd domme vragen
stellen aan iedereen. De vanzelfsprekendheid waarmee ik vorige functies uitvoerde valt weg. Dat is even lastig, maar
tegelijkertijd een enorme verrijking voor
mij persoonlijk.’

Om te zorgen voor duurzame verandering
in denken en doen binnen de organisatie,
is het Van den Tillaars overtuiging dat
die verandering vanuit de medewerkers
zelf moet komen. ‘Je moet eerst een probleem vaststellen voordat je een oplossing
bedenkt. Dat klinkt heel logisch, maar het
wordt op veel plekken toch omgedraaid’,
aldus Van den Tillaar. In zijn ogen behaal je
alleen duurzame verandering als de medewerkers die problemen zelf aankaarten;
bottom-up dus. ‘Je moet ervoor zorgen dat
je medewerkers zich veilig genoeg voelen
om problemen aan te kaarten. We hebben
ze gevraagd om de zaken waar zij tegenaan lopen te benoemen. Die inventarisatie
leverde 77 ideeën op om het werk te verbeteren. We hebben die ideeën gezamenlijk besproken tijdens een heidag met het
managementteam. Ons streven was om in

Ruud van den Tillaar veretelt enthousiast over zijn missie ‘anders denken, anders doen’

elk geval 80 procent van die ideeën mee te
nemen in onze beweging van anders denken,
anders doen. Hoewel dat al redelijk vooruitstrevend was, is het ons gelukt om die
dag meer dan 90 procent van de ideeën
te incorpereren in anders
denken, anders doen.’

Gemotiveerde
medewerkers

‘Verandering
draait vooral
om vertrouwen’

Die knappe prestatie
heeft de Kredietbank
vooral aan zijn eigen aanpak
te danken. ‘Als de medewerkers het niet
willen kun je hoog en laag springen, maar
krijg je niks van de grond. Terwijl het nu

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN
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juist omgekeerd werkt. De medewerkers
komen met ideeën, waardoor de verwachtingen bij hen ook groot zijn. Dat we zo
snel zoveel resultaat boeken zegt wel
iets over de motivatie bij de medewerkers om verandering
binnen de organisatie te realiseren.
Verandering draait
vooral om vertrouwen.’ Een punt dat
medewerkers inbrachten was dat de klanten van
de Kredietbank bijna zonder uitzondering
behoefte hebben aan maatwerkoplossingen, terwijl de wet- en regelgeving hen

RUUD VAN DEN TILLAAR KREDIETBANK LIMBURG

vaak juist in vaste processen wringt. ‘Dat is soms lastig
met elkaar te rijmen. Ik vind dan ook dat mijn mensen
niet altijd binnen de lijntjes hoeven te kleuren. Je bent
professional omdat je – met een gedegen motivatie
– juist af kunt wijken van de bestaande processen en

ziet dat de bereidheid om te investeren in de eigen loopbaan afgelopen jaar
is toegenomen. ‘Dat komt – net als de ideeën die de medewerkers hebben
aangedragen om hun eigen werk te verbeteren – voor een groot deel doordat
we bij Kredietbank Limburg zijn gaan werken met motiverende gesprekstechnieken.’ Maar nog belangrijker is dat er duidelijke opleidingsplannen

‘Je bent professional om
gemotiveerd af te wijken
van wet- en regelgeving’

wet- en regelgeving. Dat je verder kunt denken dan
de vastomlijnde kaders. Als je alleen volgens een
vast stramien werkt aan de hand van voorgekauwde
processen, wordt je werk saai en haal je er weinig voldoening uit. Bovendien haal je er op die manier voor
de klant niet het maximale uit. En dat is toch waarom
veel medewerkers bij ons werken; om een verschil te
maken voor mensen die het minder hebben getroffen.’
Doordat de mens bij Van den Tillaar centraal staat, is
employability van medewerkers een natuurlijk thema
voor de algemeen directeur. ‘Het is goed om jezelf te
ontwikkelen, nieuwe dingen uit te proberen. Dat vind
ik ook belangrijk voor mijn medewerkers. Met de
kanttekening dat een leven lang leren een middel is.
Het moet geen doel op zich worden.’ Van den Tillaar

zijn opgesteld. De motiverende gesprekstechnieken maken onderdeel uit
van het generieke opleidingsprogramma voor medewerkers. Net als onder
andere de omgang met laaggeletterdheid en het herkennen van mensen met
een licht verstandelijke berperking en hoe je daar vervolgens mee omgaat.

Besmettingsgevaar
Behalve het generieke opleidingsprogramma is er het persoonlijke programma dat iedere medewerker zelf mag invullen. Er is veel animo voor de workshops van IGOM. ‘We maken de workshops bekend en het personeel maakt
hier graag gebruik van. Zo vergaren ze niet alleen nieuwe kennis, ze komen
ook in contact met collega’s van andere organisaties en kunnen ze ideeën
uitwisselen. Ik noem dat altijd het risico op besmettingsgevaar. Dat is in deze
context uiteraard een positief gevaar. Ik juich het van harte toe. Het maakt
ons als organisatie sterker en als een andere organisatie iets kan opsteken
van onze aanpak, dan stemt me dat alleen maar vrolijk. Uiteindelijk willen we
elkaar versterken. Dit is een uitstekende manier om samen sterker te worden.’
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ZEGER VAN DER WAL

IN AZIË WAARDEREN ZE
EEN GOED WERKENDE
OVERHEID WEL
Een jaar geleden schreef ik een column voor het Financieele Dagblad getiteld
Zó slecht doen ambtenaren het nu ook weer niet. Ik sprak mijn verbazing uit
over het lage aanzien van onze overheid terwijl we in zo’n beetje elke wereldranglijst in de top 10 staan. Ons bestuur is effectief, integer, innovatief en
onze burgers behoren tot de gelukkigste en welvarendste ter wereld. Nee,
we zijn niet perfect, maar we behoren tot de relatieve wereldtop als het
gaat om goed bestuur. Waar komt die lage waardering dan toch vandaan?

B

ureaucrat bashing is natuurlijk geen exclusief Nederlands fenomeen. In de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kun je verkiezingen winnen met
de belofte een groot deel van de overheid af te schaffen. In Azië ligt dat aanmerkelijk anders. Landen als China en Singapore scoren heel hoog als het gaat om overheidsvertrouwen.
Een ambtenaar of bestuurder geniet hier veel maatschappelijk aanzien en respect. Daarnaast twijfelen burgers niet
voortdurend aan het waarheidsgehalte van overheidsinformatie. Mede hierdoor trekt de overheid veel toptalent aan.

Veel krediet voor overheid
Hoe komt dat? Deels door de Confuciaanse cultuur met respect
voor autoriteit, senioriteit en expertise als kernpijlers. Daarnaast
oefent de overheid stevige controle uit op de media. Maar de
uitstekende prestaties van de overheid de afgelopen decennia
vormen een andere verklaring. Neem Singapore: de stadstaat
is groen, welvarend, veilig, ondernemend, de treinen rijden
immer op tijd en de meeste overheidsdiensten kun je digitaal
afnemen. Het inkomen per hoofd van de bevolking verhonderdvoudigde de afgelopen vijftig jaar. Dat leverde de
overheid veel krediet en performative authority op.

Omgekeerde redenering

ambitieus talent wil aantrekken en behouden, ontstaat door een
combinatie van laag aanzien, onvriendelijke omgeving en rigide
beloningsstructuur een negatieve spiraal. De kwaliteit van bestuur
is niet te handhaven waardoor vertrouwen afneemt. We zouden
daarom die aspecten van overheidswerk die jongere generaties
wèl aanspreken beter moeten branden. Denk aan de kans om
zinvol, uitdagend en complex werk te doen met een potentieel
grote maatschappelijke impact. Daarnaast bestaan er volop
mogelijkheden om binnen bestaande kaders flexibele loopbaanstructuren aan te bieden waarin secundaire
voorwaarden een belangrijkere rol spelen
(training en opleiding, fast tracks, en
het bieden van uitwisselingsstages
en -trajecten met andere overheidslagen, sectoren, en landen). Hier
ligt voor HRM-professionals een
flinke uitdaging èn een mooie kans.

‘EEN AMBTENAAR IN
CHINA GENIET VEEL
MAATSCHAPPELIJK
AANZIEN’

In Nederland zetten we ons al eeuwen af tegen autoriteit en drijven we
er graag de spot mee. Het zit in onze
volksaard en die verandert niet zo snel.
Maar de boze, verbitterde, soms agressieve
toon van de afgelopen jaren baart toch zorgen. Het
heeft namelijk zijn weerslag op beleid en wetgeving. Maatschappelijke discussies over ‘zakkenvullers’ hadden direct invloed op
de Wet Normering Topinkomens die de Balkenendenorm formaliseerde. Singapore hanteert een omgekeerde redenering: de
overheid moet talenten behouden en aantrekken, dus spiegelt
het de beloningen aan de top van het bedrijfsleven. Ministers
en topambtenaren verdienen soms meer dan een miljoen euro.

Prof. dr. Zeger van der Wal
Ien Dales hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het
CAOP. Hoofddocent aan de National University of Singapore.
Hij vertrok in 2012 naar Azië en reist voor zijn werk de hele
wereld over. Zijn nieuwste boek is The 21st Century Public
Manager. Zeger van der Wal was spreker bij de ambassadeursdag IGOM in 2017.

Dat gebeurt in Nederland niet. Ambtenaren moeten het ook niet
alleen voor het geld doen. Maar juist wanneer je gedreven en

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN

Meer informatie: www.zegervanderwal.com/nl
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WIL SIJSTERMANS RD4

‘BELOON JE MEDEWERKERS
MET
’

AANDACHT

Reinigingsdienst Rd4 hecht veel waarde aan haar bedrijfscultuur.
Enkele kernwaarden - zoals gezonde en veilige werkomstandigheden,
open en eerlijke communicatie, het voorkomen van discriminatie
en intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en
de bedrijfsmiddelen - geven richting aan de bedrijfscultuur. En dit
sorteert effect. Het ziekteverzuim van de reinigingsdienst daalde.
Algemeen directeur Wil Sijstermans legt uit hoe dat is gekomen.

Het management geeft het goede voorbeeld (lead
by example). Een (relatief) laag ziekteverzuim, lage
verzuimfrequentie en lage schadelast aan bezittingen
(voertuigen, gereedschappen) zijn belangrijke graadmeters voor de binnenkant van onze organisatie.’

Positieve aandacht

‘We zijn trots op deze scores. Om die zo te houden
bieden wij doorlopend trainingen en opleidingen aan,
om onze medewerkers verder te brengen in hun loopVerzuimfrequentie zegt veel over cultuur
baan. Tijdens de jaarlijkse cyclus van functionerings‘Ziekteverzuim zegt me niet zoveel. Mensen kunnen nu eenmaal ziek worden, en beoordelingsgesprekken maken we afspraken over
soms zelfs ernstig. En ja, dan kun je pech hebben. De medewerker in kwestie het optimaliseren van de werkrelatie en de toekomst.
natuurlijk voorop, maar ook de organisatie. Ik kijk liever naar de verzuimfre- Zoals eerder aangegeven vinden we positieve aanquentie. Die zegt namelijk veel (zo niet alles) over de sfeer en cultuur binnen dacht erg belangrijk. Ook omdat wij ervan overtuigd
de organisatie. Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Geven leidinggevenden zijn dat onze medewerkers die aandacht weer doorgehet goede voorbeeld? Zijn de randvoorwaarden in orde, dan voelen mede- ven aan onze klanten. Veiligheid, gezondheid en milieu
werkers zich gewaardeerd, zijn ze betrokken en presteren ze optimaal. Dan staan uiteraard bij ons hoog in het vaandel. Wet- en
daalt de verzuimfrequentie vanzelf.’
regelgeving gelden voor ons als minimum. Wij dragen
de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze
Wat doet RD4?
mensen. Daar hebben we de afgelopen jaren veel in
Reinigingsdienst RD4 verzorgt
geïnvesteerd. Veilig werken moet bij ons vanzelfsprede inzameling en verwerking
kend zijn. Met drie wettelijk erkende certificeringen:
vanafvalstromen voor de
ISO 9001 (klant), ISO 14001 (milieu) en VCA (veiliggemeenten Brunssum, Eijsheid), mogen we gerust stellen dat ons beleid stevig is
den-Margraten, Gulpen-Witverankerd in landelijk erkende protocollen.
Tekst: Daniëlle Slangen

tem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Daarnaast beheren
zij de milieuparken in deze
gemeenten, verzorgen zij de
straatreiniging,
transport,
kringloopactiviteiten en gladheidbestrijding. RD4 adviseert
deze gemeenten ook bij hun
afvalbeleid.
Wil Sijstermans, algemeen directeur RD4

Inclusiviteit
Ook bieden wij kansen aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat we als Rd4
al vele jaren werk kunnen ontwikkelen voor deze
doelgroep, maar ook vanuit de overtuiging dat onze
medewerkers een inclusieve werkorganisatie waarderen. Wie kent immers niet iemand die een steuntje
in de rug kan gebruiken? Binnen onze organisatie
werken dan ook 100 medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Dat kost tijd, geld en moeite,
maar als organisatie levert het veel voldoening en
energie op.’

De binnenkant van de organisatie
‘In Nederland ligt de gemiddelde verzuimfrequentie op 1,1 keer per jaar. Bij
Rd4 ligt dit al jaren rond de 0,4. Dat is zeer laag, zeker als je bedenkt dat onze
medewerkers veel fysiek werk uitvoeren. Bij Rd4 hechten wij veel waarde aan
de binnenkant van de organisatie. Denk aan het bevorderen van een prettige
werksfeer en de onderlinge saamhorigheid. Samen successen vieren, af en toe
een extraatje met Pasen, Kerst of Sinterklaas. Maar ook een gezonde bedrijfskantine met gratis fruit. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen
(ongeacht functie) de bedrijfs- en gedragsregels naleeft. Zonder uitzondering.
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Heb je een tip voor jouw IGOM collega’s?
‘Ik denk dat de cultuur, hoe je met elkaar omgaat elk dag
weer opnieuw, het verschil kan maken. Mensen willen
graag gewaardeerd worden om wat ze doen. Laat dus
weten dat ze bij ziekte gemist worden. Als iemand weer
terug is, laat ook weten dat je het fijn vind dat hij of zij er
weer is. Aandacht doet groeien.’
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Ben jij de LEIDER over je
EIGEN LOOPBAAN?
De baan voor het leven bestaat voor bijna niemand meer leert de
ervaring. Dienstverbanden van dertig jaar of langer bij dezelfde
werkgever zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Ook de
huidige technologische en organisatorische ontwikkelingen laten
het niet toe om stil te blijven staan. Het wordt dan ook steeds
belangrijker om goed te kunnen anticiperen op en werken aan
een goede volgende stap in jouw carrière. Gevolg hiervan is dat je
steeds meer de baas wordt van je eigen loopbaan.

Toekomstproof

De continue ontwikkeling van vaardigheden en kennis zorgen
ervoor dat je toekomstproof blijft. Maar welke stappen neem jíj
om voorbereid te zijn op jouw toekomst? In onze optiek begint
dat met zelfkennis. Weten wat je gedrag is, wat je vaardigheden zijn en wie je bent, vraagt om reflectie. Waar sta jij nu en
waar wil je over 5 jaar staan? Cruciaal hierin is dat leerpunten
accepteert.

Het resultaat van zelfkennis is dat je je bewuster bent van jouw drijfveren, voorkeuren en talenten; en dat je weet hoe je die in kunt zetten.
Daarnaast krijg je inzicht in jouw belangrijkste waarden en keuzemogelijkheden, zowel in werk als in privé. Hierdoor voel je je meer in
staat om de volgende duurzame stap in jouw loopbaan te maken.
Carl Gustav Jung zei hierover eens: ‘Wie naar buiten kijkt droomt,
wie naar binnen kijkt wordt wakker.’ Of je je nu verder ontwikkelt in
je huidige functie, doorgroeit naar een volgende functie of toe bent
aan een uitdaging buiten je huidige organisatie. Alleen met persoonlijk leiderschap neem jij de regie van je loopbaan in eigen hand.

Binnen handbereik

IGOM biedt een platform voor medewerkers waar thema’s als
mobiliteit, opleidingen, tijdelijke uitleen, kennisuitwisseling loopbaan- en talentontwikkeling elkaar ontmoeten en verbinden.
Kijk daarvoor op www.igom.nl

Mogen wij ons even
voorstellen? Waterschap
Limburg: aangenaam!
Wij zijn Waterschap Limburg, het jongste waterschap van
de 22 waterschappen die Nederland rijk is. Sinds 1 januari
2017 zijn waterschap Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas samengesmolten tot Waterschap Limburg. Met meer
dan 400 professionals zorgen we dat het goed wonen, werken en recreëren is langs het Limburgse water.
Wij werken veel samen met andere overheden, agrariërs en
natuur- en terreinbeheerders. Dat doen we altijd met de omgeving
en voor de omgeving in ons achterhoofd. Voor de mensen die ons
nog niet zo goed kennen, even een klein overzicht.
Wij zorgen voor:
• de bestrijding van wateroverlast en verdroging
• de aanleg en het onderhoud van dijken
• het zuiveren van afvalwater
• het waterbeheer ten aanzien van het veranderende klimaat
• We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat
voor watercalamiteiten
• de bestrijding van overlast van muskus- en beverratten.
Zij verzwakken dijken en beekoevers
• innovaties in waterbeheer
• de controle van de waterkwaliteit in zwemwaterplassen
• het handhaven van regels rond water en verlenen vergunningen
voor activiteiten die plaatsvinden in, op of langs water en dijken.
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Waterschap Limburg is dus voortdurend in beweging en heeft
daarvoor professionals nodig die bereid zijn nét dat stapje extra te
zetten om taken goed uit te voeren. We staan de komende jaren
immers voor een belangrijke opgave om de gevolgen van het
veranderende klimaat op te kunnen vangen. De samenwerking
met IGOM is voor het waterschap dan ook logisch. De regionale
samenwerking met 35 deelnemers uit de (semi)-overheid en een
actief mobiliteitsbureau geeft ons de beleidsvrijheid die we nodig
hebben om op basis van onze situatie en specialismes keuzes te
maken. Het diverse dienstenpakket - zoals de kandidaten- en
vacaturebank, de inhuur van externen met gunstige raamovereenkomsten, de netwerksessies en de workshops en opleidingen
- past prima bij onze behoeften.
Wij zijn dan ook verheugd over onze samenwerking en hebben
via de databank van IGOM al veel geschikte collega’s gevonden!
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Ben jij wellicht de volgende?

IGOM STAGECOÖRDINATIEPUNT
IGOM biedt via het Stagecoördinatiepunt leden en studenten de gelegenheid om vraag en aanbod van stageplekken en
stagiaires bij elkaar te brengen. Contacten met veel opleidingsinstituten maken het zoeken naar een juiste stagiair makkelijker en studenten kunnen via IGOM.nl snel en eenvoudig beschikbare stageplekken zien bij IGOM-organisaties.
Westrom is een IGOM-organisatie die veel waarde hecht aan sta- Zuyd Hogeschool. ‘Het is duidelijk dat Westrom stagiaires niet
giaires, vooral omdat zij veel nieuwe en frisse ideeën meebrengen. alleen waardeert om hun bijdrage, maar ook als persoon zelf. Ik
‘Daarnaast kunnen stagiaires vanuit een ander perspectief interes- heb mij bij Westrom dan ook nooit echt de stagiair gevoeld, maar
sante onderzoeken uitvoeren. Dit levert een mooi eindrapport op een volwaardig medewerker.’ Maar dat is voor Caris nog niet eens
met nieuwe inzichten’, zegt Ageeth Koning, coördinator opleidingen. het belangrijkste. ‘Wat mij vooral verbaasde was hoeveel aandacht
‘Wij leren van de
ze besteden aan je
talenten die stagipersoonlijke
ontaires
meebrengen
wikkeling. Met mijn
en hun frisse blik
begeleiders sprak ik
op onze organisatie.
regelmatig over mijn
Wij geven hen weer
ontwikkeling, zoals:
waardevolle praktijkhoe kom ik over op
DOELEN VAARDIGHEDEN KENNIS
MENTORSCHAP
PRAKTIJK
KANSEN
TRAINING
ervaring mee. Stagianderen? En wat past
aires leren om het grote geheel te zien; dat gaat dus veel verder er bij mij? Deze aandacht is bij de meeste bedrijven minder vandan je vak in de praktijk leren uitoefenen. Daarnaast leren ze zelfsprekend, daar ligt de focus toch vooral op de vaardigheden.
leren hoe het is om collega te zijn en collega’s te hebben.’
Westrom kijkt verder dan vaardigheden en helpt je ook als mens te
groeien. De twintig weken van mijn afstudeerstage vlogen dan ook
Kevin Caris was stagiair op de afdeling Personeelszaken van voorbij! Alle medewerkers van Westrom droegen mij een warm
Westrom vanuit de opleiding People en Businessmanagement van hart toe en hebben mij laten zien waar Westrom voor staat.’

STAGECOÖRDINATIEPUNT

‘Stage lopen in je
eigen organisatie’

VEILIGHEIDSREGIO

‘Sterk van Waterschap Limburg - en in het bijzonder
gepromoot door secretaris-directeur Henk Mensink vind ik de stimulans die eigen medewerkers krijgen om
tijdelijk of vast te schitteren in een andere rol. Een juriste
als projectleider bij de ontwikkeling van een klantcontactcentrum. Het aanbod om in een meester-gezelconstructie
de vakken risicomanagement, omgevingsmanagement
of grondverwerving te leren. De kans om hernieuwd
werkplezier aan te boren door op meerdere plekken in de
organisatie ‘stage te lopen’. Erachter komen welke taken
je liggen, welke elementen van het werk je boeien? Door
tijdsdruk ligt het soms voor de hand om opengevallen
plekken in te vullen met inhuurkrachten. Natuurlijk, de
inhuurders werken hard en doen enorm hun best. Maar
ze vertrekken na een tijd ook weer.

Sommige functies zijn fysiek of psychisch te zwaar om tot de
pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. Dat geldt ook voor
brandweermedewerkers in een uitrukfunctie. Medewerkers die
na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen moeten na maximaal 20
dienstjaren een andere functie bekleden. Dit om uitval te voorkomen. Die alternatieve functies zijn echter schaars binnen de
brandweer. Samen met de medewerker moeten we zoeken naar
een geschikte functie in een ander vakgebied of bij een andere
werkgever. Een tweede carrière dus. Dat is geen gemakkelijke
opgave, voor niemand.

Voor een organisatie die met de omgeving voor de omgeving hoog in het vaandel draagt, is het zaak om te kiezen
voor continuïteit in haar contact met klanten, stakeholders en partners. Zo ontstaan duurzame verbindingen die
elkaar over en weer voeden.’

We gaan met deze brandweermedewerkers aan de slag zodat zij
tijdig kunnen overstappen in hun loopbaan. Bijvoorbeeld door ze
loopbaantraining aan te bieden en een loopbaanplan op te stellen. Binnen de Brandweer Zuid-Limburg is een werkgroep actief
die samen met de betrokken partijen nadenkt over hoe dit proces
het beste ingericht en begeleid kan worden.

Elke Wetzels
Adviseur HRM Waterschap Limburg

Janna Henneman
Arbo Adviseur
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KARIN SLEEKING A+O FONDS

STUUR JE LOOPBAAN
DE GOEDE KANT OP

Samen werken aan professionaliteit en vakmanschap
Werken in de uitvoering van een (decentrale) overheidsorganisatie staat onder druk. Ze hebben te maken met prestatieen budgetafspraken, toename van de kwantiteit en complexiteit van vragen, en met ontwikkelingen zoals digitalisering
waardoor functies wijzigen, veranderen of verdwijnen.
Maar er is ook goed nieuws. Werkgevers en werknemers hebben in de cao gemeente
onlangs nieuwe afspraken opgenomen over salarisontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en
het ondersteunen van medewerkers bij hun ontwikkeling. Daarnaast trekt de arbeidsmarkt weer aan waardoor er meer ruimte is voor mobiliteit. Dit betekent wel dat gemeenten zich (nog) sterker moeten profileren als aantrekkelijke werkgever. Als dynamische
organisaties waar wordt gewerkt aan maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerkingsverbanden zoals IGOM zijn
er in veel verschillende soorten en maten.
Een belangrijke randvoorwaarde voor
een vruchtbare samenwerking is volgens
Sleeking een gedeelde ambitie. ‘Gemeentelijke organisaties staan voor dezelfde uitdagingen. Met HR, beleid en de uitvoering
werken we samen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit is nodig om
ook in de toekomst de vragen van inwoners
te kunnen beantwoorden op inhoud en
proces.’ Dit betekent niet dat iedereen
voortdurend in alles moet samenwerken of
continu even actief en betrokken moet zijn.
‘Het gaat erom een goede balans te vinden
tussen halen en brengen zowel binnen de
gemeenten, in de regio als landelijk. Dit
is voor gemeenten essentieel om elkaar in
balans te houden en verder te ontwikkelen.
De gemeentelijke arbeidsmarkt is voor de
meeste functies immers niet lokaal, maar
regionaal.’

Voor de gemeentelijke arbeidsmarkt is
het beleidsthema Meester in je Werk
belangrijk. Zelfsturing staat hierin centraal. Met de website www.meesterinA+O fonds directeur Karin Sleeking
jewerk.nl kun je zelf het heft in handen
nemen om te werken aan je loopbaan,
Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt de gemeentelijke sector bij
persoonlijke ontwikkeling en vakmanarbeidsmarktvraagstukken en HRM-beleid.
schap. De site biedt tal van tools waaronder e-learnings, zelftests, informatie
In 2018 werkt het A+O fonds met vijf beleidsthema’s:
en inspiratie. Zo kun je een e-portfolio
• Meester in je werk
aanmaken en trainingen, opleidingen of
• Arbeidskracht
ontwikkelinstrumenten vinden. ‘Op dit
• Veranderen en leren
moment werken we hard aan de dooront• Arbeidsomstandigheden
wikkeling van deze site. We onderzoeken
• Goed werkgeverschap
of het aanbod gewijzigd moet worden en
‘De vragen vanuit de sector, zowel van werkgevers als werknemers, zijn voor ons leidend. waar we (nog) beter kunnen aansluiten
We halen deze op en vertalen ze naar ondersteuningsprogramma’s, leertrajecten en soms bij gemeenten of regio’s. Dit kunnen wij
publicaties’, zegt Karin Sleeking, directeur van het A+O fonds Gemeenten. Het Platform niet zonder de input van gemeenten. Het
Regionale Mobiliteitsnetwerken helpt het A+O fonds hierbij. Tientallen regionale mobi- mobiliteitsnetwerk is daarom ook in 2018
liteitsnetwerken vanuit het hele land, waaronder IGOM, nemen deel aan dit netwerk. een belangrijk overlegplatform voor het
A+O fonds’, aldus Sleeking.
Gefaciliteerd door het A+O fonds ontmoeten de deelnemers elkaar enkele keren per jaar.

IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN

26

Medewerkers Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM
vlnr Daniëlle Slangen, Nicole Conemans-de la Bije,
Masja Janssen-Lacroix, Petra Steenbakkers,
Dorine Janssen-van Kampen

IGOM: VOOR JOU!
Je talenten breder inzetten of verder ontwikkelen

Ben je enthousiast geworden van alle persoonlijke verhalen en mogelijkheden uit dit magazine? Zoek je een nieuwe
uitdaging of zou je tijdelijk aan de slag willen bij een andere IGOM-organisatie? Wil je je talenten breder inzetten of verder
ontwikkelen? Ben je geïnteresseerd in het opleidingsaanbod of juist in themasessies voor management of HR? Kijk dan op
de vernieuwde site van IGOM.nl. In 2018 biedt IGOM een breed pakket aan producten en diensten voor alle medewerkers
van de aangesloten organisaties. Tekst: Masja Janssen-Lacroix

Opleiden
NIEUW

IGOM biedt in 2018 diverse kortdurende trainingen aan. Deze zijn kosteloos te volgen voor IGOM-medewerkers. Kijk op www.igom.nl voor
het complete aanbod. Vanaf maart 2018 opent IGOM haar digitale
IGOM Academie portal, waarop informatie over trainingen en masterclasses terug te vinden zijn.

Voor klussen, vacatures en stages
Behalve de vacatures voor structurele banen, kun je bij IGOM ook terecht
voor tijdelijke klussen en projecten. Mobiliteit betekent niet per definitie dat
je op zoek gaat naar een andere werkgever. De volgende carrièrestap kun je
ook via IGOM zetten, zowel in de breedte als omhoog. Het gaat erom dat je
met plezier aan het werk bent en een verandering kan dan veel voldoening en
energie opleveren. Op IGOM.nl staan alle structurele en tijdelijke vacatures.

Word gevonden
Maak je een profiel aan op IGOM.nl, dan kunnen aangesloten organisaties je
vinden via het IGOM-Recruitmentcenter. Managers en HRM-medewerkers
gebruiken het recruitmentcenter vaak. Na het invullen van je persoonlijke wensenprofiel kun je je ePortfolio publiceren in de kandidatenbank. Je kunt je cv
ook gebruiken om te solliciteren op openstaande vacatures. Via één klik creëer
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je een publiek profiel dat je kunt delen met anderen. Zo
word je sneller gevonden voor je nieuwe uitdaging.

Testen
Vul je profiel aan met resultaten uit online testen. Deze
testen kun je vinden op onze website. Ze zijn gratis uit te
voeren.

Kennisdelen
IGOM biedt het platform WIE aan voor managers en
HRM-ers. WIE staat voor Wisselwerk IGOM Expertise
en is een online informatie- en community-platform.
Concreet komt het erop neer dat managers, leidinggevenden en HR-adviseurs van alle deelnemende
organisaties de meest uiteenlopende vraagstukken
aan elkaar kunnen voorleggen met het doel ze samen
op te lossen. Denk daarbij aan het delen van kennis of
tijdelijk capaciteit uit te wisselen.

Sociale media
Volg IGOM ook op
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