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TeksT: JusTin Reus, LandsmeeR 
FoTo’s:  Ria de BoeR

Dit jaar is de gemeente Landsmeer aangesloten bij RegioFlexWerk. Graag willen wij onze  

organisatie en onze manier van werken aan jullie voorstellen. Werken bij de gemeente Landsmeer  

is werken in een kleine gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en  

goede onderlinge verbondenheid. Onze organisatie bestaat uit 3 afdelingen: Publiekszaken, 

Ruimtelijke Zaken en Middelen en Ondersteuning en het team Bestuursondersteuning.  

Er zijn ongeveer 85 medewerkers werkzaam bij de gemeente.

Gemeente Landsmeer Anders met elkaar vooruit 
in 2015 zijn we gestart met het organisatieontwikkelplan, 
‘anders met elkaar vooruit, onze ontdekkingsreis’. met dit 
plan zijn we een proces gestart om als organisatie in te spelen 
op veranderingen. dit plan is ontstaan vanuit de bottom-
up benadering waarbij medewerkers tijdens verschillende 
bijeenkomsten de basis hebben gelegd voor dit plan. uit het 
organisatieontwikkelplan zijn onze 5 werkprincipes ontstaan. 
dit zijn: 

1. ik zet mij in voor de Landsmeerse samenleving.
2. ik blijf mijzelf ontwikkelen.
3. ik werk samen binnen en buiten de organisatie.
4. ik ben en werk flexibel.
5. ik behaal concrete resultaten. 

onze dagelijkse werkzaamheden koppelen en toetsen 
we aan deze 5 werkprincipes. Hierdoor zijn verschillende 
projecten ontstaan die bijdragen aan het werken volgens 
deze principes. We zijn het aantal beleidsregels binnen de 
organisatie aan het verminderen en denken vanuit maatwerk. 
de verantwoordelijkheden leggen we zo laag mogelijk in de 
organisatie. We willen steeds flexibeler werken en stimuleren 
de mobiliteit van medewerkers. daarom zijn we dit jaar 
aangesloten bij RegioFlexWerk.

Projecten voor organisatieontwikkeling
Voorbeelden van projecten die hebben bijgedragen aan onze 
organisatieontwikkeling is werken volgens ‘Factor C’. Waarin 
we als organisatie meer van buiten naar binnen werken 
en de inwoner centraal staat. met behulp van onze nieuwe 
gesprekscyclus maken we resultaatafspraken en verwachten 
we van onze medewerkers concrete resultaten. We hebben 
heel concreet gekeken naar welke verantwoordelijkheden 
lager in de organisatie kunnen liggen en dit verwerkt 
in het mandaatregister. Het indienen en verwerken van 
declaraties gaat digitaal en op basis van vertrouwen (dus geen 
handtekening meer nodig van een leidinggevende). Verder zijn 
onze werkprincipes terug te vinden in onze vacatureteksten.

Medewerkers zelf de regie
een andere belangrijk onderdeel van onze organisatie-
ontwikkeling is de ontwikkeling van medewerkers. Wij vinden 
het belangrijk dat medewerkers zelf regie pakken op hun 
eigen ontwikkeling en loopbaan. daarbij stimuleren wij 
dat medewerkers opleidingen volgen en zich volop blijven 
ontwikkelen. ook hebben wij met de Landsmeer academie 
ons eigen online opleidingsplatform en houden wij regelmatig 
kennisCafés en expertbijeenkomsten om kennis te delen 
of medewerkers te informeren over nieuwe trends en 
ontwikkelingen. 

Het ‘andere’ werken 
Voor het aankomende jaar willen we ons meer richting op het 
‘andere’ werken. doordat we onze iCT omgeving volledig in 
de cloud hebben ondergebracht, is het voor medewerkers al 
mogelijk om vanaf allerlei locaties in te loggen. de volgende 
stap is om te kijken hoe we de huidige werkplekken flexibeler 
kunnen inrichten. 

Meer weten? 
Wil je meer weten over onze manier van werken en onze 
organisatieontwikkeling? kijk dan op onze organisatiepagina 
op RegioFlexWerk.nl. daar is de infographic van ons 
organisatieontwikkelplan te zien en onze 5 werkprincipes.

Verder in dit nummer:
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TeksT: maRJa RuiJTeRman  
FoTo’s: Quiny CoHen de LaRa

‘Stop!, dit doe ik niet meer’
Tot voor kort gaf ik lange leertrajecten 
met veel papierwerk en lange 
vergaderingen. stop! dacht ik. dit doe ik 
niet meer. ik wil alleen nog doorgeven 
wat ik zelf inspirerend vind. dat was 
natuurlijk een flinke aderlating in mijn 
zelfstandigenbestaan. Toch besloot ik om 
er niet over te piekeren omdat ik weet: als 
we een vastbesloten besluit nemen en tot 
in detail beschrijven wat we precies willen 
doen, de wereld als een caleidoscoop 
meedraait en onze acties en gesprekken 
ook. We ontmoeten net de mensen die we 
nodig hebben en praten over onze ideeën. 
Van het één komt het ander. ik schreef op 
hoe ik het wil en had het afscheidsgesprek 
nog niet gehad of ik werd gebeld voor 
allerlei workshops en een lezing over de 
kracht van Gedachten en Zelfvertrouwen. 
en ik kreeg een mooie opdracht over 
dienend Leiderschap (boek inge nuijten 
‘echte leiders dienen’) bij een gigantisch 
zorgcentrum.

Weg met dat piekeren
al jaren geef ik workshops over hoe we 
van piekeren af komen en hoe we onze 
gedachten vorm en kwaliteit kunnen 
geven, dus dat pas ik zelf ook toe. dat 
voelt als een ruim hoofd en lijf en geeft 
me een rustig doch dynamisch leven vol 
verrassingen. 

Try-out
Zo vroeg een vriend die een huispodium 
had me twee jaar geleden of ik een 
onewomanshow wilde doen. ‘ik?,’ vroeg 
ik verbaasd. Zoiets had ik nog niet eerder 
gedaan. Hij had me gezien tijdens lezingen 
en dacht dat ik dat wel zou kunnen. Het 
voelde als een enorme uitdaging. ik 
plande een try-out over een paar maanden 
om mezelf tijd te geven. Had geen idee 
waar ik het over zou hebben. Zingen 
is niet mijn sterkste kant, dansen wel, 
maar mijn botten doen niet meer zo lenig 
mee. drie dagen voor de try-out wilde ik 
iedereen afbellen omdat ik nog niets wist. 
Het gaf niet want ik hoefde niet perse. 
op het moment dat ik de telefoon pakte 
wist ik het. ik schreef wat steekwoorden 
op, oefende een aantal keer en stapte het 
podium op. Bloednerveus grapte ik wat 
rond voor ik begon tot ik dacht: nu kan ik 
het niet langer rekken en daar ging ik.  

Het was klaar en iedereen bleef stil… 
de één was geraakt, de ander had slap 
gelegen van het lachen, de ander was 
in tranen en ik dacht: dit is iets! een 
professional regisseerde me voor de 
finesses en ik speel het zo af en toe 
ergens in het land. 

Constructief denken
in mijn praktijk kom ik vaak tegen dat 
mensen een geweldige positie hadden bij 
banken of gemeentes, maar dat hun hart 
elders lag. dat leverde een hoop stress 
op. Zo vertelde een topvrouw bij een 
grote organisatie dat ze droomde van een 
bloemenzaak, maar ja… daar had ze niet 
voor gestudeerd en dat zou een enorm 
risico zijn. Ze dacht in onmogelijkheden. 
uiteindelijk nam ze de stap nadat ze haar 
angstgedachten onder de loep nam en 
verving voor constructieve gedachten. 
Ze is nu zielsgelukkig in haar 
bloemenzaak. 

Creatief genieten
Terwijl ik op een dag zo af en toe 
nadacht over dit artikel ontmoette ik een 
collega in de trein. Ze vertelde dat een 
gepensioneerde visser schoonmaakwerk 
deed bij een zorgcentrum voor jongeren 
omdat hij niet van stilzitten hield. Het 
viel op dat hij zo makkelijk en prettig met 
licht verstandelijk gehandicapte jongeren 

omging. Ze kochten een viskar voor hem 
en nu gaat hij naar allerlei evenementen 
met vijf jongeren die hem helpen vis in 
te kopen en te verkopen. de jongeren 
wilden niet eens meer op vakantie omdat 
ze zo genieten. dat is nog eens een 
organisatie die meedenkt en met creatieve 
oplossingen werkt. 

Van jou
er zijn altijd mogelijkheden als we onze 
gedachten de kant opleiden die we op 
willen. iemand zei ooit tegen me: ‘Het zijn 
jouw gedachten dus jij kunt je gedachten 
kiezen.’ iemand anders leerde me uit te 
ademen als er spanning is. dat heb ik  
heel goed in mijn oren geknoopt en geef  
ik graag door.

In augustus werd ik tweeënzestig. Af en toe kan ik nauwelijks geloven dat ik de leeftijd van mijn 

oma bereikt heb en het geeft een extra dimensie aan mijn leven. Elke leeftijd heeft zo haar eigen 

voordelen. Zo kan ik me nog meer concentreren op dat wat in deze fase echt bij me past en hoef me 

niet zo nodig meer te bewijzen. Een pas gestorven vriendin inspireerde me door drie maanden voor 

haar dood nog een tiendaagse training bij te wonen om geen ballast mee te nemen en zo schoon 

mogelijk over te gaan.

Marja Ruijterman viert in januari haar 
vijfentwintigste jaar als trainer en 
coach en schrijft over haar ervaringen. 
Ze publiceerde twee boeken met haar 
avonturen tijdens haar werk en leven: 
‘Placebo’s en fluitende fietsen’ en 
‘Niets meer te bewijzen. Nu geeft ze 
ook een voorstelling: ‘Soulstory’ over 
verwerken, vergeven, overleven en 
leven.

Haar boeken kun je bestellen via
www.marjaruijterman.nl

my Soulstory
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Ondernemen zit in mijn genen
Cees schipper is 63 jaar en zijn loopbaan wordt gekenmerkt door 
loslaten en durven. ‘ik ben opgegroeid op een boerderij in de 
Haarlemmermeer. ondernemen en hard werken zit dus in mijn 
genen. als 21 jarige kocht ik een rozenkwekerij van 10.000 m2. Het 
bedrijf floreerde succesvol, maar gezondheidsproblemen van mijn 
toen nog jonge kinderen noodzaakten me de kwekerij los te laten. 
ik heb toen 1,5 jaar de tijd genomen om me te oriënteren op een 
volgende stap in mijn loopbaan. dat werd gemeente Heemstede.’

Kwaliteiten inzetten
sinds 1990 werkt Cees dus bij gemeente Heemstede. ‘ik begon 
als parttime conciërge bij de Bibliotheek. dit heb ik zeven jaar 
met veel plezier gedaan. de toenmalige wethouder zag echter
meer kwaliteiten in mij.’ daardoor kwam Cees terecht in zijn 
huidige vakgebied van Handhaving. eerst als parkeercontroleur 
en later als Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar). in 
2013 werd hij coördinator Boa’s en sinds 1 oktober 2017 is hij 
coördinator Boa voor zowel Heemstede als Bloemendaal. ’en 
omdat bloed kruipt waar het niet gaan kan, was ik ook nog 15 
jaar lang voorzitter van de oR, zodat ik kon meepraten over de 
ontwikkelingen in de organisatie,‘ vult Cees aan.

Loslaten én eigen maken
in het werken voor twee gemeenten ervaart Cees dat hij 
de Heemsteedse cultuur een beetje moet loslaten en de 
Bloemendaalse cultuur wat meer eigen moet maken. 
‘uiteindelijk moet het natuurlijk één team worden met een 
gemeenschappelijke cultuur,’ zegt Cees. ‘maar,’ vervolgt hij, 
’gelet op mijn leeftijd, moet ik soms toch ook wel wennen aan de 
jongere generatie.’

Durven
 ’ik laat me niet leiden door angst of onzekerheid. niet in mijn 
leven en dus nu ook niet in de samenwerking,’ deelt Cees zijn 
visie over durven. ‘daarbij kies ik voor wederzijds respect, sta voor 
mijn beslissingen en licht deze toe waar nodig.’ Cees weet ook 
dat hij nog in de beginfase van het samenbrengen van twee teams 
naar één staat. dus kiest hij de weg van de geleidelijkheid, maakt 
bespreekbaar wat goed is en wat beter kan. Teamleden nodigt hij 
uit mee te denken en waar mogelijk zet hij ideeën om in daden. 
als dat niet lukt, bespreekt hij in het team de reden daarvan. 
’ik wil dat het werk leuk blijft, ondanks dat het een  verandering is 
om van twee teams één te maken. elkaar vertrouwen en serieus 
nemen is hierbij essentieel,‘ licht hij toe. 

Kennis delen
Voor de samenwerking vindt Cees het belangrijk dat kennis wordt 
gedeeld en continu wordt uitgedragen. Hij is ervan overtuigd dat 
zo de professionaliteit naar de burger op peil blijft. Cees stuurt 
er daarom op aan dat zijn hele team zo snel mogelijk voor beide 
gemeenten gaat werken. Hier zijn nog formele stappen voor 
nodig. ‘Zodra dit is afgerond, zal de zichtbaarheid van het team 
Boa’s in beide gemeenten naar een hoger niveau zijn getild.’

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
ilse klos werkt sinds 2003 als communicatieadviseur bij 
gemeente Heemstede . sinds 2017 doet ze dit ook voor 
Bloemendaal. ilse heeft ervaren dat het samenwerken begon 

met twee verschillende perspectieven. ‘Wij in Heemstede doen 
het zo en jullie in Bloemendaal doen het zo.’ Blij voegt ilse toe: 
‘inmiddels is er geen ‘wij en jullie’ meer. om daar naartoe te 
werken was - en is dit nog steeds -een proces van loslaten voor 
alle betrokken collega’s. uiteindelijk hebben we toch met twee 
lokale besturen te maken. daarbij,’ gaat ze verder, ’verwachten 
mijn Heemsteedse collega’s mij dagelijks in Heemstede te zien, 
terwijl ik nu juist ook veel in Bloemendaal ben.’ ilse heeft zich in 
de verandering van haar werk nooit door angst of onzekerheid 
laten tegenhouden. ‘ik durfde de samenwerking aan te gaan 
omdat ik de tijd kreeg en dus geleidelijk aan kon wennen. 
Bovendien is het werk leuker en uitdagender geworden.’ Haar 
overtuiging is: ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Sterkere band
olga Govers is vakspecialist informatisering. Zij houdt zich bezig 
met alle taken die te maken hebben met de uitvoering van de wet- 
en regelgeving voor de archiefwet. olga is sinds 2005 in dienst bij 
gemeente Bloemendaal en werkt sinds 2015 ook voor gemeente 
Heemstede. Voordat ze bij Bloemendaal werkte had ze al eens 
drie jaar voor Heemstede gewerkt. de overgang naar het werken 
voor beide gemeenten bleek daarom voor haar gemakkelijk. ‘ik 
kende al veel Heemsteedse collega’s en de band is -nu we samen 
voor beide gemeenten werken- alleen maar sterker geworden. ik 
heb het uitsluitend werken op één locatie losgelaten en werk nu 
dus afwisselend in twee gemeentehuizen. in de samenwerking 
is leidend dat twee meer weten dan één. Hierdoor kunnen we 
lastige vraagstukken eerder en beter oplossen.’ 

In twee gemeenten
Wim Heeres is beleidsadviseur afval en Reiniging. Hij werkt sinds 
1990 bij gemeente Bloemendaal. sinds het vertrek van ‘zijn’ 
collega beleidsadviseur in Heemstede afgelopen zomer adviseert 
hij beide gemeenten over afvalreiniging. op de vraag wat hij nu 
heeft losgelaten zegt Wim lachend: ‘Vooral papier.’ dat licht hij 
toe: ’kennis kun je ook delen in gesprek, overleggen, luisteren 
of digitaal.’ in het samenwerken voor twee besturen heeft Wim 
ook de vereenzelviging met één opdrachtgever losgelaten. ‘ik heb 
er nu inmiddels namelijk meer.’ Wim durfde zijn onzekerheden 
te delen en daarmee de kracht van kwetsbaarheid duidelijk te 
maken. Hij heeft ervaren dat zijn onzekerheden in het werken 
voor twee gemeenten werden geaccepteerd. ‘ik kreeg kansen  
om te proberen fouten maken en leerde daarvan.’
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TeksT: susanne BRaam , HeemsTede / BLoemendaaL 
FoTo’s: maRGo oosTeRVeen

Medewerkers van gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede werken samen zonder een ambtelijke 

of bestuurlijke fusie. Ze doen dit om alle opgaven die op de gemeente afkomen samen sterker en beter te 

kunnen vervullen. Deze samenwerking groeit geleidelijk aan steeds meer. De teams die tot de bedrijfsvoering 

horen zoals P&O en Communicatie gingen als eerste samen. Voor andere teams geldt dat ze (nog) niet zijn 

samengevoegd, maar wel op onderdelen al heel nauw samenwerken. Aan het woord vier collega’s van deze 

teams. Zij vertellen hoe zij samenwerken voor twee gemeenten ervaren en waar ze stappen hebben durven 

zetten. En ook wat ze hebben losgelaten om ruim baan te maken voor deze samenwerking.

Vier gouden tips  voor omgaan met veranderingen

1.  Kom los van het heden en richt je blik op de toekomst, 
want daar liggen de kansen.

2.  Verandering is de enige constante in het leven. 
Zie verandering als een kans op meer plezier in je werk. 
Het spreekwoord is niet voor niets ‘verandering van spijs 
doet eten!’

3.  Omgaan met verandering is niet altijd makkelijk. 
Accepteer en kijk wat je persoonlijk nodig hebt om de 
omslag te kunnen maken.

4.  Wees eerlijk en blijf communiceren met elkaar.
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Manja Schipper kent Tom
kwartiermaker manja schipper heeft de opdracht vanuit HRm om 
dit te realiseren samen met een kernteam. ‘onze missie is om de 
kwaliteiten en talenten van iedereen optimaal te benutten,’ vertelt 
manja. ‘Je kunt barsten van het talent, maar alleen in de juiste 
omgeving en onder de juiste omstandigheden komt dit talent 
volledig tot uiting. Het vinden óf creëren van die omgeving en 
omstandigheden is het doel waar werknemers én organisatie hun 
vruchten van gaan plukken.’ 

Keuzes maken
‘om tot deze ideale omgeving en omstandigheden te komen, 
moet je soms lastige keuzes maken,’ gaat zij verder. ‘dat heb 
ik zelf ook moeten doen. sinds 18 jaar werk ik met veel plezier 
in de re-integratiewereld met uiteenlopende doelgroepen en in 
verschillende rollen. 

in 2011 heb ik naast mijn baan een bedrijf opgericht: new skipper 
Coaching. ik leerde de kneepjes van het ondernemerschap en 
ervaarde dat ondernemen echt een vak is. ik groeide uit mijn rol 
van werknemer en mijn eigen bedrijf groeide hard. keuzes maken 
dus.’

Ja maar...
‘kan ik het risico nemen om mijn baan op te zeggen en me 
volledig te richten op mijn eigen bedrijf? dan ga je toch een 
lijstje ‘maren’ maken. ik heb wel een hypotheek en ben een 
alleenstaande moeder. ik heb in het verleden rugklachten gehad. 
stel dat dat weer opspeelt? Wat als het niet lukt?’ vroeg manja 
zich toch eerst af.

Ik doe het 
‘ondanks deze maren heb ik mijn baan opgezegd om mij volledig 
te kunnen richten op mijn eigen bedrijf. Heb ik hier spijt van? 
Geen enkele seconde. onverantwoord? Wanneer je naar de feiten 
kijkt misschien wel. misschien, maar draai het eens om: Wat zou 
er gebeuren wanneer alles wel zou lukken? Zou ik spijt krijgen 
wanneer het toch niet zou lukken? nee. dan heb ik het in ieder 
geval geprobeerd.‘

Je weet het wel
Wat ik vaak tegenkom is dat veel mensen eigenlijk wel weten wat 
ze willen, maar die stap niet durven te nemen,’ vervolgt manja. 
‘Volkomen begrijpelijk. ik heb dit proces zelf ook ervaren.   
de vraag is dus niet alleen wat je talent is, maar ook: hoe zet 
je dat in? Hoe zorg je ervoor dat je hierin gezien, gevonden en 

erkend wordt? Hoe zorg je ervoor dat je focus houdt en je doelen 
bereikt? Heb je misschien nog een cursus nodig of ga je die 
cursus alleen maar doen om je beslissing uit te stellen?’

Anders vasthouden
manja legt het uit: ‘Tom onderzoekt samen met de medewerkers 
van gemeente Haarlem wat je tegenhoudt om de volgende stap 
te nemen. dit kan ook te maken hebben met belemmerende 
overtuigingen. ik hoor bijvoorbeeld veel mensen zeggen dat ze 
‘iets los moeten laten’. Vervang deze zin nu eens met: ‘iets anders 
vast houden’. Zeg tegen een moeder dat zij haar kind meer los 
moet laten. Grote kans dat je een ‘ja maar’ reactie terug krijgt.   
een kind laat je nooit los. Zelfs wanneer een zoon of dochter 30  
is kun je je zorgen maken, je houdt alleen anders vast. dit geldt 
ook voor werk. Wat houd je vast wanneer je blijft in je huidige 
functie of bij je huidige werkgever? 

Laat je daarmee misschien wel een stuk van jezelf los omdat je 
niet (meer) doet wat bij je past? is dat niet veel erger?’ vraagt ze 
zich af. ‘Te vaak zie ik dat mensen om die reden uitvallen of in een 
conflictsituatie terechtkomen met hun werkgever.’

Makkelijk?
‘makkelijk gezegd misschien: anders vasthouden. Hoe dan? 
Regio Flexwerk is daar een uitstekend middel in als platform voor 
de regionale mobiliteit. Je krijgt de kans om elders een kijkje 
in de keuken te nemen, zonder alles direct definitief vaarwel te 
zeggen. Je kunt ervaren of die nieuwe rol of omgeving wat voor je 
is en of dat misschien zelfs wel naar meer smaakt. een prachtig 
instrument!’ eindigt manja enthousiast.

TeksT: maRion smiT, HaaRLem 
FoTo: miReiLLe moLenaaR

Even voorstellen
TOM (Talent, Ontwikkeling en Mobiliteit) is nieuw in gemeente Haarlem. TOM kan richting en advies geven 

bij alle vragen rondom persoonlijke ontwikkeling. Vragen over opleidingen, coaching, loopbaanbegeleiding 

of misschien wel ander werk. Voor binnen en buiten de gemeentegrens. Je kan sparren met TOM, 

ondersteuning vragen om te onderzoeken waar je werkelijk goed in bent en ook wat je beter niet kunt doen. 

TOM is er voor alle medewerkers die vanuit persoonlijk leiderschap willen inspelen op   ontwikkelingen in 

de organisatie en de maatschappij. TOM zelf is volop in ontwikkeling en krijgt dit jaar verder vorm. 

 ‘ de vraag is dus niet alleen wat je talent is, 
maar ook hoe en waar je dat   kunt inzetten.’
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Ernest Bressers en opgavetrekker Emile Kluijskens

Opgave-team VHT-taken. V.l.n.r. Ernest Bressers, Emile Kluijskens, Fenna Terwindt, Tony Tannous, Claudia Ekel. Niet op de foto: Rik Visscher.

Opgaven gestuurd werken bij OVer-gemeenten

Wat is opgaven gestuurd werken? 
Het zwaartepunt ligt op het realiseren van maatschappelijke 
opgaven, niet op het maken van (vaak verkokerde) plannen en 
nota’s. Niet de organisatiestructuur vormt het uitgangspunt, 
maar de opgave. In plaats dat je vanuit verschillende op zichzelf 
staande afdelingen werkt aan een project, werk je meteen 
integraal samen aan een opgave. Opgaven gestuurd werken werd 
ontwikkeld door bureau Partners + Pröpper. Dit bureau begeleidt 
OVER-gemeenten ook bij de invoering van deze werkwijze. 

Efficiënt 
‘Opgaven worden gestructureerd binnen een opgave-team 
aangepakt en dat is veel efficiënter dan wanneer iedereen 
versnipperd door de organisatie met een bepaald deeltje bezig 
is.’ Aan het woord is Emile Kluijskens, beleidsadviseur Juridische 
Zaken en trekker van de opgave VTH-taken. ‘Zo’n team wordt 
samengesteld op basis van de kwaliteiten van mensen. Door 
hen daarop in te zetten, laat je ze doen waar ze goed in zijn en 
waar zij zich goed bij voelen.’ Dat is niet alleen goed voor de 
efficiëntie, maar ook voor de ontwikkeling van medewerkers,’ 
vindt Kluijskens. ‘Het kan zijn dat je je met onderwerpen gaat 
bezighouden waar je in je ‘normale’ werk niet veel mee te maken 
hebt. Bovendien leer je met veel verschillende mensen in een 
team te werken, in verschillende rollen.’ 

VTH-taken naar een hoger niveau
De opgave VTH-taken is erop gericht om de kwaliteit van de 
vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken naar een 
hoger niveau te brengen. De uitvoering van die taken strekt zich 
uit over verschillende taakvelden binnen de organisatie en er zijn 
intern en extern veel partijen bij betrokken. Kluijskens zag dit als 
een mooie kans om deze opgave volgens de nieuwe werkwijze op 
te pakken.

 ‘Zoiets moet je integraal oppakken. Je hebt de inhoudelijke 
experts nodig. Daarbij is ook veel contact en samenwerking 
noodzakelijk met stakeholders zoals de Omgevingsdienst en 
bedrijven en inwoners van de gemeente. Maar ook met het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. 
Gezamenlijk moeten we bekijken wat er allemaal speelt. 
Wat vinden inwoners en bedrijven belangrijk als het gaat om 
vergunningverlening, toezicht en handhaving? Waar liggen 
knelpunten en welke prioriteiten wil de gemeente zelf stellen?’

Al doende leert men
Het is nog iets te vroeg om de nieuwe werkwijze te beoordelen. 
Kluijskens: ‘We zitten eigenlijk nog een beetje in de voorfase. Het 
is dus nog aftasten wat deze manier van werken nu echt inhoudt. 
Al doende leert men. Maar ik zie nu al wel dat verschillende 
personen van verschillende taakvelden niet meer los van elkaar 
- of langs elkaar heen - werken. Binnen het team zijn de rollen 

duidelijk. We weten wat we aan elkaar hebben en wie waar 
verantwoordelijk voor is.’

Werken vanuit je talent
Om opgaven gestuurd te werken en de juiste mensen voor de 
juiste opgave en rollen in te zetten, moet een organisatie goed in 
beeld hebben wie welke talenten en kwaliteiten heeft en wie zich 
nog meer zou kunnen en willen ontwikkelen. De leden van het 
opgave-team hebben daarom allemaal een talent management 
analyse (TMA) gemaakt.

312 vragen
Beleidsmedewerker Ernest Bressers is een van de OVER-
collega’s die de TMA heeft gemaakt. ‘Nog best een behoorlijke 
exercitie om 312 vragen te beantwoorden,’ lacht hij. ‘Bovendien 
heb je wel het gevoel dat je jezelf helemaal bloot geeft met deze 
test, maar het was de moeite waard. Het voordeel is dat je je 
nog eens een keer bewust wordt van je talenten. De uitkomsten 
waren erg herkenbaar en een bepaalde score vond ik zelfs nog 
best confronterend. De TMA analyse heeft me bevestigd in mijn 
voorkeur voor de meer abstracte zaken in mijn vakgebied, zoals 
visievorming en het maken van ruimtelijk beleid. En dus minder 
voor de praktische, zoals het begeleiden van een specifiek 
bouwplan. Daarnaast geeft de analyse mij ook handvatten op 
welke vlakken ik me wil ontwikkelen, zoals besluitvaardigheid, 
coaching en netwerken.’ 

Toch nuanceert Bressers de resultaten van de analyse ook nog 
wel wat: ‘Je moet je wel realiseren dat het alleen de kant van 
je aangeboren talenten laat zien. Niet hoe je in de omgeving 
acteert. Hiervoor zou je nog een aanvullende 360 graden 
feedback moeten doen. Ik ben heel benieuwd hoe de inzichten 
die de analyse heeft opgeleverd straks gaan uitpakken bij het 
opgaven gestuurd werken.’

OVER de Talent Management Analyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en 
succesvol in werk dat dichtbij hun ware aard ligt. Vanuit 
dit uitgangspunt zet de TMA een medewerker in zijn 
of haar ware kracht. De TMA maakt een diepgaande 
objectieve, opbouwende analyse van drijfveren, talenten 
en ontwikkelmogelijkheden en wordt toegepast voor 
selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en 
reïntegratievraagstukken.

Met de TMA worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig 
in kaart gebracht. Ook geeft het instrument inzicht in de 
ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties.

In 2017 introduceerde OVER-gemeenten opgaven gestuurd werken in haar werkorganisatie. Dit is een manier 

van werken waarbij alles wat je doet, is gericht op het realiseren van concrete (maatschappelijke) opgaven.  

Eind 2016 en begin 2017 heeft een groepje kwartiermakers hiervoor de lijnen uitgezet en de eerste 

medewerkers zijn nu concreet aan de slag gegaan met de eerste opgave: Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH-taken). Het motto: ‘Leren door te doen!’. 

TeksT: LuCien Van deR PLaaTs,  oVeR-GemeenTen 
FoTo’s: JosÉ GoddaRd
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ONZE  IDENTITEIT
edam-Volendam maakt deel uit van 
de metropoolregio amsterdam. de 
indrukwekkende geschiedenis, de verhalen, 
de cultuur, de beelden, de diversiteit 
(eigen(w)aardigheid) op kleinschalig niveau 
en tegelijkertijd de gemeenschappelijkheid 
op een hoger niveau, bieden een prachtige 
schakering in kwaliteiten. onze inwoners 
zijn betrokken en ondernemend. We helpen 
elkaar en weten van aanpakken. daarin 
schuilt de gezamenlijke kracht. samen 
met inwoners, bedrijven, verenigingen, 
instellingen en partners bouwen we 
aan een gemeenschap en gemeente die 
bijdragen aan ons welzijn en geluk.

Mensen zijn zichzelf
Van oudsher heeft men overleefd door 
onderlinge verbondenheid en hard werken. 
de inwoners van onze gemeente zijn 
makkelijk in het contact, benaderbaar en 
hechten waarde aan gelijkwaardigheid. 
mensen hier voelen goed aan dat niemand 
gelijk is aan de ander, maar wel dat 
iedereen gelijkwaardig is. dat levert 
soms pittige strijd op, omdat ieders 
mening er toe doet. Het elkaar serieus 
nemen en de bereidheid om er samen 
uit te komen is groot. Zo leveren strijd 
en gezonde competitie ook nog eens de 
beste resultaten op. strijd en competitie 
kunnen alleen functioneren als er sprake 
is van sportiviteit. sportiviteit is misschien 
wel het kernwoord als het gaat om het in 
één woord samenvatten van de identiteit 
van onze gemeente en haar inwoners. 
sportiviteit is een vanzelfsprekendheid. de 
basis voor alles. sportief van laagste tot 
hoogste niveau. maar ook sportief als in 
het respecteren en accepteren van elkaars 
mening. de basis voor het tot stand laten 
komen van al onze ambities.

Krachten bundelen
Betrokkenheid en ondernemerschap zijn 
de belangrijkste ingrediënten voor onze 
ambities. Ze staan aan de basis van ons 
succes. door onze saamhorigheid en 
onderlinge verbondenheid weten we wat 
er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. 

met onze ondernemende geest krijgen we 
dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als 
mensen met ieder onze eigen kwaliteiten 
en bundelen zo onze krachten voor een 
betrokken en ondernemende gemeente.

ONZE  4 KERNWAARDEN

Verbinden
Verbinden is het sleutelwoord voor de 
komende jaren. niet over elkaar, maar 
met elkaar.  Waarbij de relatie zeker zo 
belangrijk is als de inhoud: dat maakt dat 
iets ook echt met en van elkaar wordt. door 
bewust te zijn van onze omgeving en nog 
meer van buiten naar binnen te denken, 
zal onderlinge saamhorigheid ontstaan. 
dit vereist participatie, gastvrijheid en 
interactief werken. Hierbij is  altijd een 
zoektocht nodig  naar de juiste balans 
tussen vriendelijkheid en doelmatigheid.  
allesomvattend denken én samenwerken 
aan een beoogd resultaat moet hand-
in-hand gaan en is het doel. Creëren en 
faciliteren. dit vereist wel leiderschap.

Leiderschap
Leiderschap vullen we in door betrouwbaar 
te zijn voor de samenleving. We tonen 
daadkracht als we lastige besluiten moeten 
nemen. We laten zien waar we voor staan 
en waarom we de dingen doen: soms 
lokaal, soms regionaal. We handelen 
integer en professioneel. We zijn eerlijk 
en open onder alle omstandigheden. We 
zijn er vóór en doen dit samen mét onze 
inwoners. dat vereist wel dat we wendbaar 
zijn.

Wendbaar
door wendbaarheid kunnen we 
snel inspelen op  veranderende 
(maatschappelijke) omstandigheden. 
maatwerk voor iedereen is de drijfveer. 
met het oog op nu anticiperen we op de 
toekomst. daarbij gaat het steeds meer 
om de weg zelf, omdat het resultaat steeds 
minder scherp te benoemen is. er staat 
steeds vaker een streep dan een stip aan 
de horizon. met andere woorden; we zijn 
vasthoudend in ons doel, maar flexibel in 
onze middelen. dit vereist wel vertrouwen.

Vertrouwen
Vertrouwen is misschien wel de 
belangrijkste kernwaarde voor de relatie. 
die bouw je op door te delen in openheid 
en transparantie. ook wanneer het 
moeilijk is. We geven elkaar de ruimte 
om die verantwoordelijkheid in te vullen. 
alleen zo groeit onderling vertrouwen. We 
veroordelen niet. We nemen het afleggen 
van verantwoording serieus en zoeken altijd 
naar cohesie en synergie. We verbinden, 
tonen leiderschap en stellen ons wendbaar 
op. dat geeft vertrouwen.

ONZE MISSIE
als we gaan werken vanuit de hierboven 
beschreven kernwaarden, dan komen de
definities van onze twee missies, namelijk 
uitstralen dat we als gemeente en 
organisatie ‘ondernemend en betrokken’, 
zijn in een ander daglicht te staan.

Ondernemend
er is een sterk lokaal belang. Wie wil, kan 
invloed hebben. We laten organisaties en/
of inwoners waar mogelijk vooraf over 
beleid meedenken en we informeren over 
wat we met die input wel of niet hebben 
gedaan. We denken mee en staan open 
voor innovaties. We signaleren en handelen 
proactief. Waar nodig of gewenst faciliteren 
en begeleiden we initiatieven. Het gaat 
daarbij om het belang en het doel en niet 
zozeer om de regel op zich. Het perspectief 
van de burger staat centraal en we gaan 
uit van regie op het eigen bestaan. maar 
samenwerken is en blijft mensenwerk. 
We willen maatwerk als norm, waarbij we 
gelijke gevallen gelijk behandelen.

Betrokken
We werken aan constructieve relaties.  
We streven altijd naar integriteit 
en eigenheid en samenwerking en 
gezamenlijkheid. er is sprake van open 
communicatie. We vertellen het zoals het 
is. We brengen de boodschap zo helder 
mogelijk. We houden regie op wat er toe 
doet en laten ruimte aan de gemeenschap. 
Totstandkoming gebeurt samen. maatwerk, 
aantrekkelijkheid, saamhorigheid, 
gezondheid, duurzaamheid, faciliteren en 
toestaan, zijn voor ons thema’s die leidend 
zijn bij afwegingen die we maken bij onze 
ambtelijke en bestuurlijke keuzes.  
Zowel regionaal als lokaal.

Beeldmerk staat symbool
de veelkleurigheid van onze nieuwe 
gemeente en gemeenschap komt tot 
uitdrukking in ons beeldmerk. Fris 
en open als het landschap, zakelijk, 
professioneel, maar ook warm en gastvrij. 
Het symboliseert onze eigenheid en 
betrokkenheid. de kleuren samengebracht 
in het schild; het symbool voor de 
bundeling van onze krachten voor een 
sterke gemeente.  

aan ons allemaal de taak om dit samen in 
te vullen. Van beeldmerk tot wereldmerk!

Met meer dan 35.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat 

onze gemeente uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen 

tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, 

paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. 

Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, 

slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze 

gemeente. Maar dat ook nieuwe opgaven voor de toekomst in zich herbergt voor  

inwoners  én de gemeentelijke  organisatie. Van leefbaarheid tot bedrijvigheid, van 

natuurontwikkeling tot stedelijke ontwikkeling en van kleinschaligheid tot regionale 

en internationale samenwerking. Eén ding is zeker;  we moeten met z’n allen aan de 

slag. Met iedereen en voor iedereen. Samen. Dat is waar we voor staan en wat we op 

alle fronten willen uitstralen. Spreekt jou dit aan? Dan is een baan bij onze gemeente 

misschien wat voor jou!

TeksT: CaRoLien BRoeRe, edam-VoLendam 
FoTo’s: Tom kok, Hein nieuWeBoeR, maRGReTHa snoek
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TeksT: LoTTe PaRdieCk,  ZaansTad 
FoTo’s: GemeenTe ZaansTadPioniersrol op bedrijventerrein Met ruim 150.000 inwoners hoort Zaanstad tot de 20 

grootste gemeenten van Nederland en is regionaal 

en landelijk een relevante speler. We werken aan 

de vitaliteit van de Metropoolregio Amsterdam, 

aan een klimaatneutrale duurzame stad en sluiten 

aan op Europese ontwikkelingen. Realisatiekracht, 

betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots 

op zijn! Met zo’n 1200 collega’s werken we dagelijks 

aan de stad. We werken intensief samen met inwoners, 

bedrijven, instellingen, partners in de regio en met 

elkaar. Dat doen we met grote betrokkenheid. 

Wij experimenteren nu met opgavegericht werken. 

david kooi vertelt over de uitdagingen 
in zijn pioniersrol hiervoor bij Zaanstad. 
‘Buiten’ geeft hij een nieuwe rol vorm, 
en tegelijk probeert hij ‘binnen’ de 
interne organisatie warm te krijgen voor 
opgavegericht werken. om samen met 
lokale ondernemers met een gedeeld 
belang in werkgelegenheid en onderwijs 
stappen te zetten. 

Iets nieuws
david kooi, 47 jaar, is ruim 8 jaar 
wijkmanager bij Zaanstad. eerst in een 
wijk met veel zelforganiserend vermogen, 
later in de bekende wijk Poelenburg. eind 
2016 kwam er een vraag op zijn pad. iets 
geheel nieuws. een maatschappelijk 
betrokken ondernemer had een idee om 
werk, onderwijs en zorg (WoZ waarde) 
bij elkaar te brengen en benaderde de 
gemeente. ‘Hij had een idee en er was ook 
wel geld, maar hij had een verzoek.’ Welk? 
’Hij had organiserend vermogen nodig om 
partijen verder bij elkaar te brengen en het 
maatschappelijke belang dat de gemeente 
vertegenwoordigt een rol te geven,’ vertelt 
david. ‘ik zei direct ja.’ 

Waarom? 
Zonder enige zekerheid, een doel, een 
functieomschrijving of een projectplan? 
‘ik blijf altijd dicht bij mezelf. als ik ergens 
in geloof, dan ga ik ervoor. Het gaat om 
een klik met mensen, die samen een 
idee en enthousiasme delen en dan kun 
je iets neerzetten,’ verklaart david. ‘er 
was hier geen twijfel dat we iets gingen 
neerzetten.’ en dát deden ze. na ruim 
een half jaar is er een plek: ’t Lokaal, 
waar ondernemers samenwerken in het 
bieden van stageplaatsen, contacten 
leggen met scholen (van RoC’s tot 
HBo en Wo opleidingen) en het bieden 
van werkgelegenheid. in feite is zo’n 
bedrijventerrein een soort community.’

Gemeente ook om tafel 
er waren al ondernemers met 
maatschappelijke betrokkenheid. er was 
iemand die het voortouw nam met een 
visie. Welke rol heeft david? ‘Wat ik doe is 
spijkers met koppen slaan, ondernemers 
bij elkaar brengen, contacten leggen 
met onderwijsinstellingen. dit is 
tegelijk allemaal in het belang van 
een doelstelling van de gemeente: 

werkgelegenheid en goed onderwijs. 
daarom is het ook zo belangrijk dat de 
gemeente ook om tafel zit. om tegelijk te 
kunnen halen en brengen.’ Volgens david 
heeft de gemeente geen andere keus 
dan ja zeggen tegen goede ideeën van 
buiten. ‘daaromheen zou je teams moeten 
organiseren. We denken nog teveel ‘bij 
welke afdeling hoort dit onderwerp’? of 
‘past dat bij de planning’? maar de stad 
bepaalt waar we mee bezig zijn, niet 
andersom.’

Opgavegericht
deze rol is af en toe heel eenzaam. 
‘Buiten’ geeft david een nieuwe rol 
vorm en tegelijk probeert hij ‘binnen’ de 
interne organisatie warm te krijgen voor 
opgavegericht werken. Hij is zich ervan 
bewust dat dit een cultuurverandering 
is die tijd nodig heeft. maar het geeft 
hem ook heel veel energie om met 
enthousiaste mensen om zich heen iets 
tastbaars als ’t Lokaal op te bouwen.  
‘om steeds meer opgavegericht te 
werken zie ik een aantal nieuwe 
kerncompetenties: verantwoordelijkheid 
nemen, eigenaarschap, doorzettings-
vermogen, goed uit kunnen leggen waar 
je mee bezig bent en ook waarmee niet,’ 
voegt david hier nog aan toe. ‘Beginnen 
met wat de stad nodig heeft.’

 
de gemeente Zaanstad heeft haar 
visie op hoe ze wil werken. daarin 
zegt ze: ‘Hoe we voor de stad werken 
is altijd in ontwikkeling, omdat de 
samenleving zelf ook niet stil staat. 
We hebben de koers ingezet om niet 
vanuit de organisatie oplossingen 
te bedenken, maar om in gesprek 
te gaan met de samenleving. We 
willen weten wat inwoners, bedrijven, 
organisatie en de politiek ergens van 
vinden. Om zo met elkaar te bepalen 
met welke opgave we aan de slag 
gaan en hoe we dat het beste kunnen 
organiseren.’ 
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TeksT: HeRman kLePPeR, WaTeRLand 
FoTo’s: GemeenTe WaTeRLand 
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Ontwikkelingen 
ook in Waterland is de relatie met de 
inwoners volop in verandering. natuurlijk 
speelt de digitalisering hier een grote 
rol, vooral bij de directe dienstverlening. 
maar ook de initiatiefrijke bevolking 
van Waterland die aan de gemeente 
een faciliterende rol vraagt, nodigt 
uit tot verandering. om onze rol als 
gemeentelijke organisatie te kunnen 
waarmaken, is meer zelfsturing van 
medewerkers en meer directe interactie 
met inwoners noodzakelijk. 

Samenwerking
samenwerken met elkaar binnen de 
organisatie ,maar ook met de ons 
omliggende gemeenten is een uitdaging 
die we graag aangaan. Het besef is daar 
dat we samen grotere stappen kunnen 
maken dan alleen.  

Participatie 
‘in Waterland doet iedereen mee’ is de 
slogan om aansluiting van mensen met 

een beperking, zowel binnen als buiten de organisatie mogelijk te maken. Waterland is 
een leerwerkbedrijf waar we voortdurend naar kansen zoeken om deelname van alle 
groepen op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. 

Opleiding en ontwikkeling 
Waterland investeert in de ontwikkeling van de medewerkers door het aanbieden van 
opleidingen, maar ook door het aanbod aan flexklussen en mogelijkheden om horizontaal 
en verticaal door te stromen. 

RegioFlexWerk 
met de aansluiting op RegioFlexWerk gaan wij verder op de ingeslagen weg. Voor de 
Waterlandse collega’s biedt dit extra kansen omdat het speelveld van ontwikkelingen 
door de aansluiting van zoveel organisaties enorm vergroot wordt. in de uitwisseling van 
collega’s van de diverse aangesloten organisaties zien wij kansen. overigens zonder de 
externe arbeidsmarkt daarbij uit het oog te verliezen. 

de voortdurende ontwikkeling naar het worden van een betere professional is daarbij 
het uitgangspunt. met als uiteindelijk doel de dienstverlening aan onze Waterlandse  
inwoners te verbeteren. Per slot van rekening doen we het daar voor.  

Kengetallen
Gemeente Waterland ruim  
17.000 inwoners 
kernen: Broek in Waterland, ilpendam, 
katwoude, marken, monnickendam, 
overleek, Purmer, uitdam, Watergang  
en Zuiderwoude.

142 medewerkers
81 vrouwen 
61 mannen 

Leeftijdsopbouw  
<25 - 35 jaar - 26 medewerkers 
  35 - 44 jaar - 30 medewerkers  
  45 - 54 jaar - 40 medewerkers 
  55 - 59 jaar-  28 medewerkers 
>60 jaar-  18 medewerkers 

opleidingen- 2,1 % van de loonsom

Waterland  
biedt kansen! 

Werken in Waterland is uitdagend. De constante afweging tussen behoud en 

ontwikkeling van het mooie landelijke gebied zorgt bij veel functies voor een extra 

dimensie in het werk. Het is daarom fijn werken in Waterland. Dat is te zien aan het 

commitment over en weer voor meerdere jaren.
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In juni 2017 zag ik via RegioFlex de vacature voor 

een flexklus bij VRK. Ze waren op zoek naar een 

mobiliteitsadviseur. Tot dat moment was ik HRM- en 

loopbaanadviseur voor gemeente Haarlemmermeer, 

een afwisselende combifunctie. Ik werkte daar met veel 

plezier, maar was toch meteen geïnteresseerd in deze 

tijdelijke functie. 

TeksT: sonJa TaBaLes, VRk 
FoTo’s: eVeLien HensTRa

Sonja Tabales: ’Van gemeente Haarlemmermeer 
naar Veiligheidsregio Kennemerland (VrK).’

door de vacature die bij de VRk vrij kwam dacht ik: ‘wat zou het leuk zijn om een keer 
volledig met mobiliteit aan de slag te gaan.’ ik klom in de pen en solliciteerde. na zeer 
leuke en enthousiaste gesprekken met P&o collega’s van de VRk wilden we er samen 
voor gaan. ik besprak mijn sollicitatie met mijn leidinggevende, die direct enthousiast 
reageerde op deze voor mij mooie kans. Voor HRm betekende het wel dat ze een 
vervanger moesten zoeken. maar gelukkig kwamen we daar goed uit. en daar ging ik. 

Uitstapje na 10 jaar
na 10 jaar werken bij gemeente Haarlemmermeer, hoop ik met deze uitstap een frisse 
blik te krijgen. Terwijl ik zelf altijd probeer de juiste persoon op het juiste moment op de 
juiste plek te krijgen, merkte ik dat het toch best een lastige beslissing is. sinds ik zelf 
voor de keuze kwam te staan, weet ik pas echt hoe dat voelt. Je hebt daar Lef en durf 
voor nodig. Loslaten en tegelijkertijd nog wel alle lijnen openhouden. Je bent ineens 
verbonden aan twee organisaties. om daar een goede weg in te vinden, gebruikten we 
september als overgangsmaand. dat was heel fijn. Zo kon ik rustig loslaten en aan mijn 
nieuwe uitdaging bij VRk beginnen. 

Uitdaging
Het creëren van een mobiliteitscultuur bij VkR, zie ik als een grote uitdaging. Waarbij het 
normaal is dat medewerkers en managers over hun loopbaanontwikkeling en gewenste 
persoonlijke groei praten. mijn belangrijkste taak is een proces van (bewustwording) 
op gang te brengen, waarin medewerkers en leidinggevenden zich in staat gaan voelen 
eigenaarschap te nemen voor hun loopbaan. daarbij hoort ook te erkennen dat het eng 
is om veiligheid en zekerheid op te geven. maar ook om te laten zien hoe je collega’s kunt 
faciliteren in het verkennen van nieuwe werelden (netwerkgesprekken, snuffelstages, 
uitwisseling, detachering).

Talenten inzetten
iedere organisatie heeft er baat bij dat mensen pro-actief aan de slag gaan met hun 
loopbaan, zodat er onder andere een goede interne doorstroming ontstaat. maar ook dat 
mensen dat werk doen waar ze hun kwaliteiten en talenten het beste kunnen inzetten. 
samen met P&o ga ik op pad om te onderzoeken hoe we als organisatie in kunnen 
spelen op alle veranderingen die op ons afkomen.  

Leren en ontwikkelen
ook bij de VRk wordt er steeds vaker in projectgroepen gewerkt en afdeling overstijgend 
gekeken. dit vraagt om een inspanning van de werkgever maar ook zeker van de 
werknemer. Tijd voor een strategische personeelsmanagement. Hoe zorgen we samen 
voor een gezonde in- door en uitstroom. Zodat de organisatie met haar medewerkers 
goed kan blijven functioneren en bovendien de vitaliteit houdt om te leren en te 
ontwikkelen. en dat met voldoende energie om het vol te houden. 

Mobiel zijn
ik hoop dit jaar door deze stap nieuwe inzichten te krijgen. ik maak kennis met een 
andere cultuur met diverse subculturen en samen met anderen wil ik toewerken naar 
een mobiliteitscultuur. ik besef heel goed dat dit niet van de ene op de andere dag 
gerealiseerd is, maar ik durf het wel. 
durf jij dat ook?

Netwerken
‘ Ik vind het mooi om te zien dat we steeds regionaler met andere organisaties 
samenwerken. Mijn netwerk is daardoor enorm gegroeid. Mooie voorbeelden 
daarvan zijn www.regioflexwerk.nl en de jaarlijkse Week van de Mobiliteit.  
Twee instrumenten die ik mede heb ontwikkeld en waar ik supertrots op ben.’

Anders
‘ De wereld om ons heen en ook overheidsland verandert continue. De 
digitalisering, verandering van wet en regelgeving en de daarbij behorende taken 
die gemeente en overheid krijgen, gaat steeds verder. Dit vraagt steeds vaker 
een andere houding, ander gedrag en andere vaardigheden van medewerkers. 
De trend is ook dat medewerkers langer door moeten werken en dat er een hoge 
jeugdwerkeloosheid is.’
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FoTo’s: deBBie Van RieL

Strandklus
‘Ik heb de kans gegrepen en ben nu 8 
uur per week beleidsmedewerker strand 
bij gemeente beverwijk. daarnaast ben 
ik sparringpartner bij het kustpact en 
de strandzonering. dat is heel fijn, want 
ook voor Velsen doe ik het strandbeleid,’ 
vertelt Thea enthousiast. ‘Het strand 
van Wijk aan Zee grenst aan het 
strand aan de Noordpier die bij Velsen 
hoort. beverwijk en Velsen werken in 
IJmondiaal verband al nauw samen. Het 
beleid dat ik ontwikkel voor beverwijk 
kan daarom ook van betekenis zijn voor 
het strandbeleid van Velsen. Het huidige 
strandbeleid is inmiddels geëvalueerd en 
we gaan bekijken of het strand van Wijk 
aan Zee voldoende is voorbereid op de 
toekomst. Hierbij nemen we alle trends 
en ontwikkelingen op dit vakgebied mee. 
een leuke klus.’

Mijn nieuwe uitdaging
‘Tijdens een afdelingsoverleg vertelde ik 
mijn collega’s over mijn nieuwe uitdaging. 
die reageerden zeer positief en leuk.‘ 

Thea merkte wel op dat medewerkers 
van Velsen nog niet zo veel weten over 
regioFlexWerk (rFW) en mogelijkheden 
voor inzet op tijdelijke klussen en 
vacatures. ‘de Pr hiervoor verdient zeker 
nog aandacht.’

Flexen in Beverwijk
Op maandag en vrijdag kun je Thea 
vinden in het stadhuis van beverwijk. 
‘Het stadhuis ligt aan het station en je 
kunt vrij parkeren aan de Wijckerpoort. 
Super toch!’ Ze vindt de collegialiteit hier 
erg groot. ‘collega’s helpen je graag om 
werkomgeving, werkplek en systemen te 
leren kennen.‘ 

Ook voelt zij zich volledig geaccepteerd 
en waardeert de openheid van haar 
collega’s. ‘We werken hier met 
flexplekken,’ vervolgt Thea tevreden. ‘de 
werkomgeving is opgeruimd. Je ziet geen 
grote stapels papier meer en bureau ’s, 
stoelen en computers zijn voor iedereen 
goed instelbaar.’

Positieve energie 
‘deelname aan rFW heeft mij veel 
positieve energie gegeven. Je leert 
veel over de andere organisatie. Gelijk 
ervaar je of je kennis en vaardigheden 
aansluiten bij dezelfde of andere taken 
bij een andere werkgever. Je leert andere 
mensen kennen en vergroot daarmee je 
netwerk. Je kijkt met een open blik naar 
je nieuwe omgeving en wat daar gebeurt. 
en het geeft je vleugels als je kwaliteiten 
worden erkend! ‘dus,’ adviseert Thea 
ons tot slot. ‘durf te veranderen en los te 
laten. 

Kijk ook eens buiten de grenzen van je 
eigen werkgever of werkgebied.’

RegioFlexWerk is - doordat je op basis 
van een detacheringsconstructie 
werkt - een instrument waardoor 
je veilig een kijkje kan nemen in de 
keuken van een ander! 

Thea Olivier werkt sinds 2009 bij gemeente Velsen als beleidsmedewerker 

Economische Zaken bij de afdeling Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk beleid. 

Enige tijd geleden begon het bij Thea (weer) te kriebelen en dat betekent bij haar: 

‘Ik heb zin in een nieuwe uitdaging.’ Toen Thea de functie van beleidsmedewerker 

strand voor 8 uur per week bij gemeente Beverwijk op RegioFlexWerk zag 

langskomen, dacht zij: ‘Dit is een mooie kans!’ Thea woont namelijk ook nog  

in Beverwijk en is dus bekend met het strand in Wijk aan Zee. 

Zand tussen mijn tenen
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Week van de Mobiliteit inspireerde
Vorig jaar kwam John voor het eerst in aanraking met de 
werkzaamheden van Handhaving tijdens de Week van de mobiliteit. 
Hij had met zijn leidinggevende besproken dat hij weleens iets 
anders wilde, maar niet precies wist wat. een opleiding, een 
andere baan, of allebei? John heeft toen een dag meegelopen met 
Handhaving in gemeente Heemstede. in het voorjaar van 2016. Hij 
had meteen de smaak te pakken: ‘ik werk nu al achtenhalf jaar 
in Purmerend, dus het is sowieso interessant om eens ergens 
anders te kijken. Heemstede is een stuk kleiner. de handhavers 
doen er alles op de fiets, terwijl we hier ook vaak de auto pakken. 
Het werk sprak me meteen aan. uit interessetests die ik daarvoor 
had gedaan, bleek dat ik heel geschikt ben om buiten te werken. 
ik werk al vijftien jaar in de openbare ruimte. daar wilde ik dus 
mee verder, maar op een andere manier.’

Vuildumping
Gesprekken met zijn manager en P&o leidde tot een vervolg. 
Begin september van dit jaar liep hij twee dagen mee met 
collega’s van Handhaving in Purmerend. John: ‘Je komt dan echt 
van alles tegen. We kregen ’s ochtends meteen een melding van 
een vuildumping, dus daar gingen we op af. door de zakken open 
te maken en de inhoud te bekijken, vonden we een adres. die 
bewoners kregen toen een proces-verbaal. dan moeten ze zelf 
betalen voor het dumpen én de opruimkosten.’

Mensen helpen
die snuffelstage smaakte naar meer. in overleg met zijn 
werkgever begon John aan de opleiding tot Boa. een traject van 
zo’n zes maanden. Hij hoopt in april volgend jaar klaar te zijn 
en wil dan graag aan de slag als handhaver. de combinatie van 
binnen en buiten werken past goed bij hem: ‘ik wil gewoon lekker 
bezig zijn, de wijken schoon houden en mensen helpen. Voor nu 
moet ik natuurlijk eerst veel leren. dat heb ik niet meer gedaan 
sinds ik mijn groot rijbewijs haalde, tien jaar geleden. dus dat 
is even wennen. We zijn vooral bezig met wet- en regelgeving, 
zodat je leert wat je kunt doen als je op straat bepaalde situaties 
tegenkomt. ik studeer buiten werktijd, dat is de investering die ik 
zelf doe. Per week ben ik daar zo’n zes tot acht uur mee bezig. 
mijn collega’s weten ervan. Ze zien me in pauzes vaak in de 
kantine zitten met m’n boeken.’

Een kans
ook thuis krijgt hij volop steun: ‘m’n vrouw vindt het hartstikke 
leuk dat ik deze uitdaging aanga. Het is voor ons allebei een nieuw 
hoofdstuk dat we met alle vertrouwen tegemoet zien. natuurlijk 
hoop ik dat ik na mijn opleiding in Purmerend kan blijven, maar 
dat moeten we tegen die tijd maar zien. als daar geen ruimte is, 
maar ik kan ergens anders wel aan de slag bij Handhaving, dan 
ga ik daar zeker voor. ik heb deze kans gekregen en die pak ik met 
beide handen aan.’

EHBO
Handhavers hebben verschillende specialiteiten, zoals jeugd 
of horeca. maar John wil het liefst blijven bij zijn expertise, de 
openbare ruimte: ‘Zo kan ik mijn ruime ervaring vanuit een 
nieuwe invalshoek toepassen. ik wil graag helpen om de boel 
schoon en veilig te houden. Behalve mijn betaalde werk doe 
ik ook vrijwilligerswerk als eHBo-hulpverlener. Zo’n negen 
maanden in het jaar – de wintermaanden uitgezonderd – help ik 
bij allerlei evenementen. Bij de jaarlijkse intocht van sinterklaas 
in monnickendam, bijvoorbeeld. Zulke werkzaamheden doe je 
natuurlijk ook als handhaver. dat lijkt me hartstikke leuk.’

Gesprekstechnieken
als John alle wetten en regels in zijn hoofd heeft gestampt, gaat 
hij aan de slag met benaderings- en gesprekstechnieken. ‘We 
doen de opleiding met z’n zessen. er is iemand bij uit naarden, 
amsterdam en uit eindhoven. als we tussen bijeenkomsten door 
vragen hebben, kunnen we die op afstand aan elkaar stellen. 
al probeer ik er altijd eerst zelf uit te komen. de gespreks-
technieken leer je, zodat je goed voorbereid op pad gaat. We 
bereiden verschillende cases voor, want je weet nooit wat je 
tegenkomt. dan gaan we klassikaal praktijksituaties naspelen, 
met een acteur erbij. die gaat je testen en uitdagen. Zo leren we 
van elkaar wat de beste manier is om conflicten op te lossen.’

Beëdigd
uiteindelijk volgt dan, als alles goed gaat volgend jaar, dat 
felbegeerde diploma. John vertelt trots: ‘als ik mijn diploma 
haal, word ik opnieuw beëdigd met de toevoeging Buitengewoon 
opsporingsambtenaar. Binnen mijn team ben ik de eerste die op 
deze manier een andere kant opgaat, dus dat is wel een unicum. 
Het begon met de Week van de mobiliteit en nu doe ik een totaal 
nieuwe opleiding.’ over de reden van die switch kan John kort zijn: 
‘ik wilde gewoon eens wat nieuws proberen.’

de foto bij dit artikel is gemaakt door Pim de Vries.  
Pim voltooide de fotovakschool en werkt nu, net als John,  
bij de buitendienst van gemeente Purmerend. Hij doet  
daarnaast een interne flexklus als fotograaf voor team 
communicatie. dat houdt in dat hij een beeldbank aanlegt  
met foto’s van heel Purmerend en af en toe losse opdrachten 
doet, zoals die bij dit artikel of tijdens evenementen.

We vinden John Wehmuller in de kantine op De Koog. Dat is de locatie van gemeente 

Purmerend waar Uitvoering werkt. Elke ochtend verzamelen zich hier de collega’s van 

de buitendienst. Vervolgens gaan ze de wijken in om afval op te halen, het groen bij te 

houden en nog veel meer. John is wijkconciërge en chauffeur op de veegwagen, maar 

voor hem ligt een vuistdikke ordner over heel andere materie. Hij zit sinds kort weer 

in de schoolbanken en doet de opleiding tot BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaar. 

Als hij de opleiding heeft afgerond, hoopt hij een baan te vinden bij Handhaving: ‘Het 

liefst in Purmerend, maar als daar geen ruimte is, zoek ik het ergens anders.’

John wordt bOA

TeksT: saRa maRs, PuRmeRend 
FoTo’s:  Pim de VRies



Wie gebaande
paden verlaat, 
verrijkt zichzelf
met nieuwe
inzichten.

Laat je inspireren!

MediaService@Haarlemmermeer.nl


