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Haarlemmermeer is op en top Nederland. Het  blauw van de Ringvaart, 
het groen van landerijen en natuurgebieden, met  de dynamiek van 
Schiphol en grote (inter-)nationale bedrijvigheid. In Haarlemmermeer, 
met zijn 26 A-typische dorpskernen, vind je het allemaal. Authentiek, 
maar ook eigentijds in architectuur en andere facetten. In 1852 werd 
Haarlemmermeer door pioniers drooggelegd. Onze eerste bewoners 
legden de basis voor de unieke en innovatieve samenleving die  
Haarlemmermeer is. Zij wonen, werken, leven, recreëren, sporten en 
zorgen met en voor elkaar. En Haarlemmermeer groeit elke dag verder. 
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Flexklus wordt  
nieuwe baan 
Communicatieadviseur Kim Geelhoed:  
van Veiligheidsregio Kennemerland naar  
gemeente Haarlem

TeksT:  kim geeLhoud, haarLem 
FoTo’s: roLF van de haar
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Klus in Haarlem
kim: ‘in de zomer van 2015 zag ik via regioFlex de vacature voor een klus bij 
de gemeente haarlem voor afdeling Communicatie. Tot dat moment werkte 
ik voor veiligheidsregio kennemerland (vrk) als communicatieadviseur, met 
name voor de ggd. ik werkte daar met veel plezier, maar toch was ik meteen 
geïnteresseerd in de tijdelijke functie. ik heb altijd voor de overheid gewerkt, 
maar nog nooit voor een gemeente. vanuit mijn functie bij de vrk had ik af en 
toe wel te maken met de gemeentelijke wereld. het leek mij een mooie manier 
om te ervaren of het wat voor mij zou zijn.

Uitstapje na 7 jaar
na 7 jaar bij de vrk te hebben gewerkt, dacht ik met een uitstapje weer een 
frisse blik te krijgen. Toch vond ik het ook wel een lastige beslissing. ik was  
met leuke projecten bezig en zou daar dus halverwege ineens uitstappen.  
mijn leidinggevende moest er even over nadenken, want voor hem betekende 
het wel dat hij een vervanger moest vinden. maar gelukkig stemde hij al snel in. 
en dus ging ik.

Routeplanner ingezet
ik ben na het zomerreces begonnen en kon meteen vol aan de bak. mijn 
werkzaamheden hadden vooral te maken met communicatie rond projecten in 
de openbare ruimte. gemeente haarlem is opgedeeld in vijf gebieden. ik ging 
werken voor gebied noord (haarlem noord). dat was weer even wennen. Bij 
de vrk kende ik alle processen zo goed en alle collega’s. nu moest ik in korte 
tijd mijn weg binnen gemeente haarlem zien te vinden. maar dat is ook wel het 
leuke. het verbreekt je routine en geeft nieuwe energie. 

Geparkeerd
al gauw zat ik lekker in het werk. Bij de start van een leuk project begon ik te 
denken: ‘nu start ik het op, maar ik ben er straks bij de oplevering helemaal 
niet meer bij. Jammer.’ dus toen mijn ‘tijdelijke’ leidinggevende vroeg of ik wilde 
blijven, was de keuze snel gemaakt. nu werk ik met veel plezier bij gemeente 
haarlem. ik leer nog steeds nieuwe dingen, wat heerlijk is. ik hoop hier nog een 
tijd te blijven. 
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Gemeente 
Haarlemmermeer 
       Meer dan een polder! 

TeksT: sonJa TaBaLes, haarLemmermeer 
FoTo’s: roLF van de haar & sTeFan van TeLLingen
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Uitdagingen
de participerende samenleving van vandaag stelt andere 
eisen aan de inrichting van onze gemeenschap en zorgt ook 
bij haarlemmermeer voor uitdagingen. Waarbij belangrijk 
is dat inwoners -jong en oud- kansen krijgen en benutten, 
waar voldoende werk is, waar invulling is voor vrije tijd, waar 
mensen naar elkaar omkijken en waar -innovatief- zorg op 
maat is. net als in 1852 sluiten we aan bij de innovatieve kracht 
en pioniersgeest van onze bewoners (145.000), bedrijven en 
instellingen in onze unieke polder. met elkaar staan we voor de 
taak om de verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke 
organisaties en inwoners opnieuw vorm te geven. samen werken 
we in haarlemmermeer aan nieuwe initiatieven, oplossingen en 
projecten, die dit streven waarborgen voor nu én in de toekomst. 

Pro-actieve organisatie
om de haarlemmermeerse ambities te kunnen waarmaken  
moet onze gemeentelijke organisatie zichzelf omvormen tot 
een pro-actieve en dynamische club mensen, die met alle 
betrokkenen partijen aan de slag kan. in onze visie willen we 
‘buiten naar binnen halen’ en ‘actief werken vanuit ‘de Bedoeling’. 
hoe doen we dat dan? in haarlemmermeer gebeurt dat onder 
meer door vanuit de visie te formuleren waar je als organisatie 
naar toe wilt. de visie is maar ‘een aanzet’ tot de ontwikkeling 
van een gerichte organisatiekoers; het is de eerste stap. hiervoor 
hebben we gekeken naar hoe onze huidige organisatie er voor 
staat, waar we goed in zijn en waar we ons kunnen verbeteren. 
om goed in te spelen op onze huidige en toekomstige opgaven 
en ontwikkelingen in de samenleving. met elkaar geven we vorm 
aan hoe we dit willen doen. immers: het tegenovergestelde van 
werken vanuit ‘de Bedoeling’ is werken vanuit ‘de systeemwereld’. 
de vaak meer klassieke aanpak van kaders en regels, waarbij er 
geen oog meer is voor de mens, de situatie en de context. in onze 
visie, en daarmee centraal thema van de organisatiekoers, gaan 
we juist naar de essentie van ons werk voor de publieke zaak.  
hoe kan het wel, wat is dan de bedoeling? 

Haarlemmermeers
uitgangspunt is dat ‘de Bedoeling’ nooit bij onszelf begint, maar 
altijd bij de ander: de klant, inwoner, samenleving en politiek. 
voor de organisatie betekent dit nieuwe leidende principes 
in ons dagelijks handelen. actief buiten naar binnen brengen 
in alle geledingen van de organisatie; het vergroten van ons 
strategisch vermogen, het vergroten van onze wendbaarheid, 
beter voor minder; dus efficiënter. dit alles op basis van een 
professionele en waarden gedreven cultuur binnen de organisatie. 
de organisatiekoers is volledig gericht op efficiëntie en kwaliteit 
richting onze inwoners en bedrijven. Bovendien heeft de 
organisatiekoers pas echt waarde als die direct vertaald wordt 
naar de dagelijkse (werk)praktijk. ook hier geldt dus dat we dit 
‘met elkaar doen’. haarlemmermeers dus! 

Mobiliteit en RegioFlexWerk
niet voor niets zet haarlemmermeer met de nieuwe koers 
actief in op het bevorderen van de interne en externe mobiliteit. 
gemeente haarlemmermeer biedt medewerkers optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden waardoor zij hun talenten maximaal 
inzetten voor de organisatie.

hierdoor blijft de gemeente zelf ook professioneel groeien en 
vernieuwen. organisaties hebben baat bij mensen die pro-
actief aan de slag gaan met hun loopbaan, zodat er een goede 
interne doorstroming is. maar ook dat mensen dat werk doen 
waar ze hun kwaliteiten en talenten het beste kunnen inzetten. 
in haarlemmermeer worden mensen gestimuleerd om de regie 
te houden op hun eigen loopbaan, om het heft in eigen hand te 
nemen over hun eigen loopbaanontwikkeling. 
Werken volgens ‘de Bedoeling’ vraagt ook hier een actieve rol. dat 
betekent ook lef en durf tonen als het gaat om de ontwikkeling 
van collega’s. door volop te investeren in de doorstroom, opleiding 
en ontwikkeling van medewerkers werkt haarlemmermeer actief 
aan het realiseren van de ambities van zowel medewerkers als de 
organisatie. steeds de juiste kennis op de juiste plaats. 

Flex ook naar Haarlemmermeer
Ben je nieuwsgierig geworden naar haarlemmermeer? er zijn 
diverse manieren om te komen verkennen, onder andere door 
netwerkgesprekken, meeloopstages, uitwisseling of detachering. 
de afdeling hrm van haarlemmermeer staat iedereen actief bij 
om te faciliteren in het verkennen van onze en misschien jouw 
nieuwe werelden. We zien je graag in de polder!
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Ingeklemd tussen Haarlem, de Haarlemmermeer en Bloemendaal ligt lommerrijk Heemstede;  

oase van rust in de drukke Randstad. Een gemeente met een kasteel, landgoederen,  buitenplaatsen 

en een bos. Gunstig gelegen, met het strand, Schiphol en een aantal grote steden om de hoek. 

Maar ook met eigen gezellige winkelstraten, waarvan Binnenweg en Raadhuisstraat in 2013 samen 

werden uitgeroepen tot  leukste winkelstraat van Nederland. Heemstede heeft een geschiedenis van  

ver voor onze jaartelling. Met verhalen over de ‘wildernisse’,  de heren van Heemstede,  de Brug van 

de Vrede, blekerijen, een seminarie en de oudste school van Nederland. Reden genoeg om u eens 

mee te nemen voor een rondwandeling door deze mooie, groene gemeente!

Waar een kleine plaats groot in kan zijn...
Heemstede

TeksT:  uLrike BouW, heemsTede 
FoTo’s:  Bas ZWiers
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‘Hemelse modder’ en ‘heemsteentjes’ 
We beginnen bij Chocolaterie van dam in de raadhuisstraat. in 
2012 uitgeroepen als leukste (en lekkerste) winkel van nederland. 
op mooie dagen staan de mensen er rijen dik te wachten 
voor het heerlijkste ijs met smaken als ‘hemelse modder’ en 
‘heemsteentjes’. met een bakje ijs in de hand gaan we op weg 
naar College hageveld. nu zit daar in het achterhuis het enige 
zelfstandige atheneum van nederland en in het voorhuis zijn luxe 
appartementen. hoe anders was dit vroeger! Tot 1965 was dit een 
kleinseminarie, waar jongens van 12 tot 18 jaar een vooropleiding 
tot priester volgden. Jan stuyt ontwierp dit mooie monument 
begin twintigste eeuw, geïnspireerd door de st. Pieter in rome. 
het statige gebouw wordt omringd door bomen, waar het voor 
gebruikers van het pand heerlijk toeven is. overigens zijn bij 
hageveld ook sporen gevonden van de vlaardingencultuur, die van 
circa 3500 tot 2500 voor Christus bloeide. de bewoners woonden 
aan de randen van de strandwallen, die hier toen lagen. dit gebied 
werd vroeger ‘de wildernisse van hollandt’ genoemd en deze 
‘wildernisse’ leverde ook voldoende hout om hutten te bouwen en 
vuurtjes te stoken.

Duurzaam en oorspronkelijk
We lopen vanuit hageveld naar het spaarne, waar we een pontje 
nemen richting de Cruquiusweg. Bootjes varen over het spaarne 
en de ringvaart, genieten van het mooie weer en mooie uitzichten. 
We maken een kort uitstapje naar speelpark meermond, dat 
in 2012 is aangelegd. vroeger was dit een vuilnisbelt, maar 
nu kunnen kinderen zich hier heerlijk uitleven in de zich 
herstellende natuur; bomen klimmen, hutten bouwen en ravotten 
en zo spelenderwijs de natuur leren kennen. ook is er een 
duurzaamheidspad, waarlangs uitleg staat over natuur en milieu. 

vanaf de Cruquiusweg gaan we naar ‘het oude slot’. 
Waarschijnlijk is het oorspronkelijke kasteel al eind dertiende 
eeuw gebouwd door de eerste heer van heemstede. daarna is 
het kasteel een aantal keer verwoest en in de negentiende eeuw 
afgebroken omdat het ernstig verzakt was. de funderingen werden 
behouden. het huidige landgoed ‘het oude slot’ is het oude 
koetshuis. onderweg naar het slot, komen we over de originele 
Pons Pacis (Brug van de vrede), die adriaan Pauw naar aanleiding 
van de vrede van münster heeft laten bouwen. We hebben hier  
een prachtig uitzicht op het slot en de omringende tuinen. veel 
bruidsparen vinden dit een mooie locatie om te trouwen. rondom 
het slot ontstond de oude dorpskern; de wijk rond het huidige 
Wilhelminaplein. hier vinden we in een zijstraat de oudste school 
van nederland: de voorwegschool, opgericht in 1630.

Ontspanning en rust
verder naar het groenendaalse bos. daar is een kinderboerderij, 
een speeltuin en veel gelegenheid om lekker te wandelen 
langs lanen en kleine vennen. midden in het bos kunnen we bij  
‘Landgoed groenendaal’ terecht voor een hapje en drankje om 
even bij te komen van onze voettocht. daarna gaan we verder 
richting andere landgoederen en buitenplaatsen, die heemstede 
rijk is. vroeger bouwden rijke amsterdamse kooplieden langs 
de doorgaande wegen de glip en de herenweg buitenplaatsen 
om hun rijkdom te etaleren. er zijn er niet veel meer, maar een 
aantal straalt ook nu nog grandeur uit. eerst komen we langs 
de glipper dreef ‘Bosbeek’ tegen, waar nu een verpleeghuis en 
een klooster gevestigd zijn. verderop steken we via de rustieke 
kadijk door naar de herenweg. daar lopen we zuidwaarts richting 
‘de hartekamp’. hier hebben eeuwenlang verschillende rijke en 
invloedrijke mensen gewoond zoals botanicus Carolus Linnaeus, 
koningin sophie en de duitse ex-keizer Wilhelm ii. nu is het 
een rustige woonplaats voor mensen met een verstandelijke 
beperking.

En zoveel meer
We gaan een stuk terug naar het noorden en komen bij ‘huis te 
manpad’. het is bijzonder, dat dit landgoed gedurende de eeuwen 
volledig ongeschonden bleef. op de hoek van de manpadslaan en 
de herenweg staat een gedenknaald die naar twee veldslagen 
verwijst. deze vonden waarschijnlijk nooit plaats! heemstede is 
niet groot, maar toch voelen we onze voeten al. We gaan daarom
via de van merlenlaan terug richting centrum. statige bomen 
omzomen deze laan. aan het einde nemen we de afslag naar 
de vrijheidsdreef en komen tenslotte uit bij het raadhuis, 
ook ontworpen door Jan stuyt. het gebouw ernaast, waar het 
ambtelijke apparaat zit, is van veel recenter datum.

moe, maar voldaan, eindigen we hier onze rondwandeling. 
heemstede is qua oppervlakte niet echt een grote gemeente, 
maar er is nog zoveel  meer te vertellen, te zien en te doen.  
kom zelf eens kijken!
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Flexen maakt blij  
in Haarlem 

Sinds 1 januari werkt Nicole Duin voor gemeente Haarlem, als 

managementassistente van Conny Laan, manager afdeling Jeugd, Onderwijs en 

Sport (JOS). Hiervoor werkte ze bij de Veiligheidsregio Kennemerland  (VRK), 

voor de brandweercommandanten, en de laatste 3 jaar voor het afdelingshoofd  

van het veiligheidsbureau. Nicole heeft secretaressewerk altijd al leuk gevonden, 

de diverse werkzaamheden passen heel goed bij haar.
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TeksT:  anneT Prins, haarLem 
FoTo’s: Bas ZWiers



nicole woont sinds 10 jaar met heel veel plezier in hillegom, 
samen met haar man en twee jongens van net 19 en bijna 21 jaar. 
‘het is heerlijk om iedere dag (behalve bij gladheid) naar haarlem 
te fietsen, met trapondersteuning, dat dan weer wel. in mijn 
functie vind ik het superleuk en altijd weer een uitdaging  om het 
mijn manager zo makkelijk mogelijk te maken.’ 

De flexer
vorig jaar had nicole haar gegevens geregistreerd op de site 
van regioFlexWerk toen de vacature van haar huidige functie 
voorbijkwam. ‘Bij de vrk miste ik op een gegeven moment 
wat uitdaging, dus daar ging ik naar op zoek. eerder had ik 
ook wel interessante functies gezien, maar nu leek het ideaal, 
werkinhoudelijk, maar ook de gevraagde uren en de periode van 
een jaar spraken me aan.’ Begin december solliciteerde nicole 
bij de afdeling van Conny en vanaf januari kon ze al in haarlem 
beginnen. nicole vervangt iemand die langdurig ziek is. diegene 
is nu langzaam aan het terugkeren. Tussentijds wordt met vrk 
overlegd of nicole daar terugkeert of nog langer bij haarlem blijft.  

De manager
voor Conny was het ook de eerste keer dat ze gebruik maakte van 
regioFlexWerk. Conny: ‘het was een super ervaring. regioFlex 
werkt heel eenvoudig, je kunt heel makkelijk je tekst erop kwijt. 
de advertentie kan direct geplaatst worden, waardoor de vacature 
meteen inzichtelijk is voor medewerkers en reacties snel kunnen 
binnenkomen. de vrk heeft goed met ons meegewerkt door 
toestemming te geven voor een jaar. hrm hielp vervolgens om 
alles rondom de detachering te regelen. er was zelfs zoveel 
vertrouwen onderling tussen gemeente en vrk dat nicole al was 
begonnen voordat het officiële detacheringgedeelte was geregeld. 
het klikte tijdens het sollicitatiegesprek zo goed tussen ons dat 
het eigenlijk direct was bekeken.’

Zoeken en vinden
Conny heeft zichzelf ook meteen ingeschreven op regioFlexWerk. 
Ze vindt het leuk om te zien welke vacatures er op haar gebied 
voorbij komen, het kan heel interessant zijn wat er in de markt 
is in de regio. onlangs heeft Conny weer een vacature op 
regioFlexWerk gezet voor haar team sport. een medewerker 
is langdurig ziek en tijdelijk inhuur inzetten is niet mogelijk. 
maar het team heeft wel behoefte aan ‘extra handjes’. via 
regioFlexWerk heeft Conny toch voor beperkte uren een vacature 
kunnen uitzetten. de vacature is recent geplaatst, en nu is het 
afwachten op reacties. Conny: ‘Wellicht is het lastiger om voor 
2 dagen iemand te vinden dan dat je een fulltimer zoekt. maar 
als het je past kan het juist ook erg leuk zijn om 2 functies te 
combineren.’

Conny is erg te spreken over regioFlexWerk: ‘voor 
leidinggevenden is het heel gemakkelijk om een vacature te 
plaatsen.  ook is het gemakkelijker om toestemming te krijgen 

voor een aanvraag omdat de kosten goed zijn te overzien.  
de processen en reacties gaan snel, je kunt het goed zelf 
afhandelen en hrm hoeft slechts een kleine handeling te 
verrichten voor de detacheringovereenkomst. maar vooral  
geeft het mensen kansen voor ontwikkeling, het is goed  
voor de mobiliteit.

hrm kan ondersteunen door een standaard tekst aan te leveren 
en te helpen met het plaatsen. Tips voor leidinggevenden: maak 
die tekst zelf een beetje leuk. daar moet je toch even tijd voor 
nemen. voor de laatste vacature hebben we ons best gedaan om 
de tekst een beetje smeuïg te maken.voor de functie van nicole 
gebruikten we een droge tekst, het is eigenlijk een wonder dat je 
nog gereageerd hebt!, aldus Conny lachend tegen nicole.
nicole zou iedereen aanraden om zich in te schrijven op de 
regioFlexbank: ‘Je moet wel even lef tonen om over die drempel 
te stappen. maar het inschrijven is heel makkelijk, je kunt precies 
aangeven welke gebieden je interessant vindt. al ga je alleen 
eens op gesprek dan is dat al een leuke ervaring. het is een 
veilige manier om toch eens iets anders te gaan doen. ook als je 
tijdelijk een nieuwe functie gaat uitvoeren kun je heel gemotiveerd 
terugkeren in je oude functie, en met nieuwe ideeën je werk 
inkleden.’

Blij
nicole is nog steeds blij dat ze in december gereageerd heeft: 
‘Werken voor de afdeling Jos vind ik ontzettend leuk, alle 
thema’s zijn nieuw voor me. het is heel fijn om al die onbekende 
onderwerpen te ontdekken. ik geniet er echt nog elke dag van.’ 
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Loopbaanzelfsturing 
in een veranderende         

wereld           TeksT:  agnes kroon, Purmerend 
FoTo’s: rik vuurmans
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Waar is hier de nooduitgang? 
nooit keek ik waar de nooduitgang 
was in een hotel. Tot mijn bed in Tokio 
bewoog door een kleine aardschok. 
nooit dacht ik na over ontslagen worden, 
tot ik zelf boventallig werd. Check jij 
waar de nooduitgang is als je in een 
hotel overnacht? of reken je erop dat de 
bedrijfsleiding zorgt dat je veilig beneden 
komt bij brand? het valt mij op dat in 
organisaties veel werknemers zo denken. 
ik heb vast werk en mijn werkgever zorgt 
voor mij als het spannend wordt. met de 
huidige arbeidsmarkt een onverstandige 
gedachte.   

Baanzekerheid is schijn
de wereld om ons heen verandert 
razendsnel. door de komst van internet 
zijn technologische vernieuwingen ingezet 
met verstrekkende gevolgen. denk aan 
thuiswerken; je hoeft niet meer op je 
werk te zijn om je werk te kunnen doen. 
Werk dat makkelijk te automatiseren is, 
verdwijnt. de vraag naar administratieve 
functies is sinds 2011 jaar op jaar 
gedaald met 12%. en dat blijft voorlopig  
zo. Loodgieters krijgen het dus minder 
moeilijk dan secretaresses en juristen. 
Binnen organisaties wordt de invloed 

van de markt steeds dominanter. 
organisaties worden steeds meer een 
netwerk met ketens van projectteams 
waarin medewerkers en vakspecialisten 
flexibel worden ingezet. Comfortabele 
vertrekregelingen staan onder druk. 
de rol van de overheid wordt ingeperkt 
en de werknemer is meer en meer 
verantwoordelijk voor de eigen loopbaan. 
op de arbeidsmarkt zien we dat langer 
doorwerken en flexibilisering van 
arbeidscontracten trends zijn geworden. 
een werkgever is steeds minder voor 
altijd. veertig jaar bij dezelfde baas en een 
vast contract komen steeds minder voor. 
ook als je ergens al twintig jaar werkt 
kun je zomaar aan de beurt zijn bij een 
reorganisatie. Baanzekerheid is schijn.
dit klinkt bedreigend, maar dat hoeft het 
niet te zijn. We worden aangesproken op 
ons vermogen om mee te veranderen met 
wisselingen en omslagen. dat betekent 
niet achterover leunen en afwachten 
wat er gebeurt, maar zelf de regie en 
verantwoordelijkheid nemen over je 

loopbaan. Zelfkennis ontwikkelen, zodat 
je kunt uitgaan van eigen wensen en eigen 
kracht en meer mogelijkheden hebt om 
aan het werk te blijven. 

Hoe pak je dat aan? 
volg de ontwikkelingen en wees ze 
voor. Werkgevers stellen hogere eisen 
aan vakbekwaamheid, vaardigheden 
en competenties van medewerkers. 
Ze verwachten ook dat je die zelf op 
peil houdt. voor steeds meer beroepen 
bestaan registers; je moet aantonen dat je 
je vak bijhoudt. het is dus van belang dat 
je jezelf up-to-date en aantrekkelijk houdt 
voor werkgevers. een datascientist vindt 
vandaag nog een nieuwe baan, mits hij zijn 
Cv / Linkedin profiel op de juiste manier 
heeft geschreven, terwijl een boekhouder 
meer baat heeft bij het ontwikkelen van 
een specialisatie om  kansrijk te zijn op de 
arbeidsmarkt.

maak dus gebruik van de opleidings-
mogelijkheden in je vakgebied. Blijf 
leren. sleutel aan je huidige werk door 
jobcrafting; probeer je baan zo in te vullen/
aan te passen dat je je kwaliteiten en 
motivatie maximaal benut. Pin je niet vast 
op één beroep. vraag of je de talentspiegel 

(a&o fonds) mag doen om je te oriënteren 
op alternatieven voor je huidige werk. 
als je weet: ik kan ook nog wat anders 

sta je sterk. Zelf combineer ik mijn 
advieswerk met het werken als trainer en 
trainingsacteur. als het één minder wordt, 

kan ik me richten op het andere. 
Leun niet teveel op het sociaal plan of 
statuut van je organisatie. met een gouden 
rand zijn ze veelal ingestoken op financiën 
en niet gericht op het vergroten van jouw 
perspectief en arbeidsmarktkansen. 
inactiviteit is dé killer in de zoektocht naar 
ander werk. 

Koffiedrinken met je netwerk 
het merendeel van de vacatures wordt 
via netwerken ingevuld. organisaties 
vragen aan hun medewerkers of zij een 
geschikte kandidaat weten. de krant en 
vacaturesites worden minder ingezet; 
Linkedin en Twitter worden steeds 
belangrijker. sociale vaardigheden als 
klantvriendelijkheid en netwerken  zijn 
niet te automatiseren en kun je overal 
inzetten. dus breng je netwerk in kaart 
en ontwikkel het verder. met lesgeven of 
vrijwilligerswerk kun je je netwerk flink 
uitbreiden. verbreed je horizon, ga eens 
op een andere afdeling of in een ander 
bedrijf kijken. een kop koffie drinken 
met mensen die werk doen wat jij ook 
leuk vindt of bij een organisatie werken 
die jouw interesse heeft is een begin. 
Wat kunnen ze mij vertellen, hebben ze 
advies voor een vervolgstap, kan ik ook 
iets voor hen doen? mocht het fout gaan 
op je huidige werkplek dan heb je ‘warme 
netwerkcontacten’ die met je mee kunnen 
denken.  

kortom, zorg voor een nooduitgang en 
maak een vluchtplan, en bedenk: het gaat 
razendsnel. Zorg dat je curriculum vitae 
op orde is en je in één adem kunt vertellen 
voor welk probleem jij de oplossing bent. 

Agnes is zelfstandig loopbaanadviseur en 
momenteel verbonden aan de gemeente  
Purmerend voor de Van Werk Naar Werk 
Trajecten. 

inactiviteit is  
dé killer in  

de zoektocht 
naar ander 

werk.
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Sandra | Jan, ik mag je interviewen voor 
de regionale glossy Flex. Wij zijn volgens 
onze collega’s bij over-gemeenten 
leuke voorbeelden van mobiliteit. en we 
hebben allebei gebruik gemaakt van de 
regio Flexpool. ik wist niet dat jij ook uit 
de Flexpool kwam! eigenlijk kennen we 
elkaar nog helemaal niet zo goed, dus ik 
kan oprecht alles aan je vragen… als je  
dat goed vindt! en je mag ook aan mij 
dingen vragen! vertel, wie ben je en hoe 
kom je hier terecht?

Jan | ik ben Jan Fris en ik werk hier 
sinds januari door een detachering via 
regioFlex. vanwege een reorganisatie 
en bezuiniging was ik sinds 1 januari 
2014 boventallig geworden bij Zaanstad. 
ik heb twee tijdelijke klussen gedaan bij 
Zaanstad en begon een loopbaantraject, 
waarbij ik intern en extern ging 

solliciteren. in januari 2016 werd ik 
gedetacheerd bij over-gemeenten en dat 
heeft na 3 maanden geresulteerd in een 
aanstelling: 24 uur voor cultuur en 12 uur 
voor Wmo. ik beschouw mijn detachering 
als een verlengd sollicitatiegesprek. 

Sandra | en hoe bevalt dat, na het ‘grote’ 
Zaanstad?

Jan | ik loop binnen vijf minuten naar  
het werk, want ik woon in Wormer.  
en naar oostzaan ga ik lekker op 
de fiets. het werk bevalt, hoewel ik 
echt wel even moest wennen aan het 
directe contact tussen bestuur en 
beleidsmedewerker. in Zaanstad zit daar 
altijd wel een leidinggevende tussen en 
heb je niet voor elk onderwerp toegang 
tot de portefeuillehouder. dat was soms 
lastig, maar tegelijkertijd beschermt die 

structuur beleidsmedewerkers. de korte 
lijnen hebben zeker voordelen. 

Sandra | en hoe bevalt werken in de 
gemeente waar je woont?

Jan | in het begin dacht ik: ‘ik ken 
niemand,’ maar na een paar weken 
ontdekte ik: ‘ik ken eigenlijk heel 
veel mensen.’ en dat gaat ver terug. 
Bijvoorbeeld van de kinderopvang, 
basisschool en korfbalvereniging van mijn 
meiden, die inmiddels 22 en 24 jaar zijn. 
dat is handig, dat je mensen al kent. 

Sandra | hoe kwam je bij deze functie 
terecht?

Jan | ik had me ingeschreven op de 
website van regioFlex en zag deze functie 
van beleidsmedewerker voorbijkomen. ik 
heb geschreven en ben op sinterklaasdag 
op gesprek gekomen en aangenomen. 

Sandra | hoe is je ervaring met regioFlex?

Jan | ik heb eerder gesolliciteerd op een 

Van detachering naar nieuwe baan
Sandra Hink interviewt haar nieuwe collega Jan Fris.  

Zij werken beide voor OVER-gemeenten, de ambtelijke 

organisatie voor Oostzaan en Wormerland. 

Sandra Hink 35 jaar is getrouwd en 
moeder van twee dochters en een zoon. 
Werkt 7 jaar bij Juridische Zaken 
(bezwaarschriftenafhandeling en 
aansprakelijkstellingen) en is voorzitter 
van de Ondernemingsraad. Studeert 
psychologie en tennist regelmatig.
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Van detachering naar nieuwe baan
functie bij haarlemmermeer en ben toen 
tweede geworden. dat was prima, want ik 
werd, ondanks het feit dat ik niet volledig 
aan de functieomschrijving voldeed, toch 
voor een gesprek uitgenodigd. regioFlex 
maakt de drempel voor ambtenaren die 
wat anders willen of echt een nieuwe baan 
moeten vinden lager dan een reguliere 
procedure. ik heb ongeveer 20 gewone 
sollicitatieprocedures gevolgd, maar 
kreeg vaak ‘jammer, maar helaas’ te 
horen. Bij nabellen bleek ik één van de 
180 sollicitanten te zijn. Tja, dan is het 
niet zo raar als je niet wordt uitgenodigd. 
solliciteren via regioFlex betekent ook 
dat je de omgeving al kent. en voor 
gemeenten kost het minder dan een 
detacheringbureau.  

Sandra | ik vind eigenlijk dat er te weinig 
gebruikt van gemaakt wordt. ik heb 
zelf de kans gehad om bij een grotere 
gemeente te kijken. ik heb toen een 
project gedaan in haarlem, een onderzoek 
naar digivaardigheden van de haarlemse 
medewerker. heel leuk en interessant, 
maar het viel mij op dat het contact tussen 
collega’s van verschillende afdelingen 

weer veel minder was. ik kwam tot de 
conclusie dat ik dat directe contact met 
collega’s van verschillende afdelingen wel 
heel belangrijk vind.

Jan | ik vind het wel lastig dat we op twee 
locaties werken. Je treft niet vaak alle 
collega’s tegelijk. 

Sandra | Zou je weer terug willen bij 
Zaanstad?

Jan | het was voor mij echt een proces. 
eerst kwamen de reorganisatieplannen 
en ik dacht; ‘zo’n vaart zal het niet lopen.’ 
Toen moest ik op mijn eigen functie 
solliciteren en hoorde dat ik het niet 
geworden was. Toen kwamen boosheid, 
teleurstelling en verdriet. ik begon 
aan het loopbaantraject en ben op een 
gegeven moment afgestapt van bepaalde 
functieprofielen en een schaal met 
bijbehorend salaris. Toen ik 3 keer  
intern had gesolliciteerd en de directie  
en hr vonden mij geschikt, maar de 
leidinggevende niet, heb ik bewust een 
knop omgezet door actief naar externe 
mogelijkheden te kijken. dat bevalt goed. 

na 35 jaar is werken buiten Zaanstad heel 
verfrissend! 

Sandra | had je het misschien eerder 
moeten doen?

Jan | Ja. ik denk dat als gemeenten 
zorgen voor een actief personeelsbeleid, 
dat het zorgt voor een betere mobiliteit, 
een betere uitstroom en doorstroom van 
personeel, wat uiteindelijk beter is voor 
mensen en organisaties. regioFlex is daar 
een goed middel voor. 

Sandra | Wat kunnen wij leren van jouw 
ervaring?

Jan | ik heb mezelf een beetje opnieuw 
moeten uitvinden. ik moest een Linkedin 
profiel maken en mezelf presenteren. dat 
was niet mijn sterkste kant. door deze 
detachering heb ik kunnen laten zien 
wat ik kan, wie ik ben, anders dan in een 
gesprek van drie kwartier en dat heeft 
geresulteerd in een baan. 

Jan Fris 60 jaar is vader van twee  
dochters. Werkt sinds januari 2016 bij 
OVER-gemeenten, is beleidsmedewerker 
cultuur en WMO. Begonnen in 1973 
voor gemeente Purmerend en sinds 1980 
werkzaam in verschillende functies 
voor Zaanstad. Is daarnaast redelijk 
fanatiek hardloper. 

TeksT:  desiree diJs, over-gemeenTen 
FoTo: rik vuurmans
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Kind van de  
arbeidsmarkt

TeksT: geerT-Jan WaasdorP 
FoTo: inTeLLigenCe grouP
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Geert-Jan Waasdorp, vader van 2 kinderen en 
directeur Intelligence Group
als vader van twee kinderen begrijp ik andere ouders 
die zich zorgen maken over de toekomst van hun 
kinderen. Welke school past het beste bij ze? Welke 
richting geeft ze straks het beste uitgangspunt voor een 
vervolgopleiding? Welke studie moeten ze kiezen? We 
willen immers het beste voor onze kinderen en willen ze 
in ieder geval niet met achterstand op de arbeidsmarkt  
zetten. vanzelfsprekend houden we daarbij in ons 
achterhoofd dat ze wel iets moeten doen dat bij ze past 
en waar ze gelukkig van worden. 

Geen zorgen over arbeidsmarkt voor kinderen
steeds vaker krijgt intelligence group het verzoek van ouders om arbeidsmarktadvies te 
geven aan kinderen en jong volwassenen over de opleiding die ze moeten gaan volgen. ouders 
zijn soepel bereid enkele honderden euro’s uit te geven om hier antwoord op te krijgen. met 
welke opleiding en specialisatie zijn de arbeidsmarktkansen van mijn kind het grootste? Wat 
moeten zij zeker niet gaan leren of studeren? voor iedereen die zich zorgen maakt, heb ik 
goed nieuws: jonge mensen zijn schaars; wanneer je kind wil werken heeft hij/zij altijd werk. 
Jeugdwerkloosheid is in nederland de afgelopen jaren nooit een echt probleem geweest. 
alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bewegen in het voordeel van jonge mensen onder 
de voorwaarde: i can > iQ (ik kan/ik wil is belangrijker dan intelligentie). de zorgen over de 
toekomst  op de arbeidsmarkt  gaat niet om onze kinderen. het is precies andersom…

Kinderen zouden zich zorgen zouden moeten maken over ons
de kinderen van de arbeidsmarkt zijn de veertigplussers. een bijzonder verschijnsel is dat de 
meer ervaren werknemers, zelfs als zij een transitievergoeding of ontslagvergoeding hebben 
gekregen, niet bereid zijn om ook maar 1 euro te investeren in een eigen arbeidsmarktadvies.  
of zichzelf zelden tot nooit de vraag stelt hoe zij hun eigen toekomstige kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen vergroten. of goed gebruik maken van de opleidingsbudgetten die 
werkgevers aanbieden. alles wat wij wel belangrijk vinden voor onze kinderen, vertalen we 
niet door naar onszelf. dit hoewel  we vaak nog 20 jaar of langer mogen werken, terwijl de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zich tegen ‘ons’ keren.

Ontwikkelen van kansen 
Welke opleidingen zijn over vier jaar courant op de arbeidsmarkt? aannemelijk is bijvoorbeeld  
dat ieder die bèta opgeleid is, een goede uitgangspositie heeft. alleen een garantie kunnen 
we er niet op geven. in 1 à 2 jaar kan een beroepsgroep die bijna uitgestorven leek, 
zoals fotografen, schaars zijn. de fotografen van weleer zetten in onze huidige beeld- en 
geluidmaatschappij videofilmpjes op internet. het is dus belangrijk om regelmatig  een goede 
arbeidsmarkt aPk te krijgen. een uitstekend idee dat minister asscher al heeft geopperd met 
een algemene Periodieke Loopbaankeuring. daarmee houd je continu zicht op je eigen positie 
op de arbeidsmarkt en kun je inspelen op een aantal van de belangrijkste trends die jouw 
kansen bepalen. drie belangrijke ligt ik hieronder kort toe. dan is meteen duidelijk dat onze 
kinderen een veel betere uitgangspositie hebben dan wij zelf. maar het is nog niet te laat...

1.  Flexibiliteit. van werknemers (en werkgevers) vragen we steeds meer flexibiliteit in 
werktijden, werkuren en in contractvorm. vandaag hebben werkgevers iemand hard nodig 
en geven ze een ‘vast contract’. morgen zit je in een van-werk-naar-werk traject. eeuwige 
trouw op de arbeidsmarkt is steeds vaker een uitzondering, evenals loyaliteit. dat geldt van 
werkgevers aan werknemers en vice versa. dit zijn wel de kaders van ‘oudere’ werknemers, 
vaak ingegeven door hypotheek, pensioen en andere zaken waarvoor een vast contract 
uitgangspunt is. Jongeren hebben hier minder last van en leven meer volgens: ‘de werkgever 
mag blij zijn dat ik mijn talent voor hem kan inzetten’; een aantrekkelijke, flexibele houding.

 
2.  Aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt is courantheid. Word je gebeld door werkgevers? 

Willen ze van je diensten en talent gebruik maken? Zie je weleens recruiters op je Linkedin 
profiel kijken? Courant zijn op de arbeidsmarkt is zelfverzekerd je werk doen en je kunnen 
bewegen op de arbeidsmarkt. dit is het beste plan B dat je (on)bewust kunt hebben en  
is gemakkelijk te realiseren. de eerste stap is je opleidingsbudget opmaken aan iets  
dat ‘waarde toevoegt’ aan je Cv. het zijn juiste de jongeren die actief nadenken over hun  
Cv en daarmee bezig zijn. Wanneer was jouw laatste keer? en heb je nog een actueel Cv?

3.  Learning agility. de snelheid waarmee mijn kinderen nieuwe technieken omarmen, maakt 
mij jaloers. het vermogen om te leren en zich aan te passen aan de veranderende omgeving. 
maar zonder het weten, zijn we al veel meer meegegroeid met de nieuwe tijd. denk aan 
netflix, de Toon, zonnepanelen op onze huizen, elektrische huizen en alle apps op onze 
telefoon. iets kopen op je mobiel is toch niets nieuws meer? dezelfde nieuwsgierigheid 
in ons werk, het (als eerste) omarmen van veranderingen, nieuwe software proberen of 
experimenteren met nieuwe werkmethodes. het zijn vaak de jongeren in organisaties die 
dit als eerste doen. Wij ook? het zet je op voorsprong in plaats in een passieve afwachtende 
houding.

Leren van kinderen
het beste arbeidsmarktadvies dat ik kan geven is om in de leer te gaan bij onze kinderen. die 
nieuwsgierigheid maakt dat wij als ouders aantrekkelijk op die arbeidsmarkt blijven. en één 
spelregel is niet veranderd… ‘goed voorbeeld doet volgen’. als wij onze kinderen het voorbeeld 
geven op gebied van blijven leren, aanpassen, flexibiliteit, eigen regie en aantrekkelijkheid op de 
arbeidsmarkt… wordt de arbeidsmarktkans van onze kinderen geoptimaliseerd.

alles wat 
wij wel 
belangrijk 
vinden 
voor onze 
kinderen, 
vertalen  
we niet  
door naar 
onszelf.
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Een provincie waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je 

snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat 

is Noord-Holland. Daar zetten zo’n 1000 betrokken medewerkers zich 

dagelijks voor in. 

in noord-Holland 
gebeurt het TeksT:  WaLTer Broek, haarLem 

FoTo’s: ProvinCie noord-hoLLand

noord-holland is vitaal. het is een 
motor achter het groeiend nationale 
economisch herstel. noord-holland 
geeft ruimte aan groei. vernieuwing, 
duurzaamheid en ondernemerschap, 
daar zetten wij ons voor in. We werken 
aan werk, bereikbaarheid, innovatie, 
duurzame energie, de vitaliteit van ons 
platteland en natuurgebieden en onze 
cultuurhistorie. We investeren in onze 
greenports, de noord-hollandse havens, 
het noordzeekanaalgebied en mainport 
schiphol. We werken hierbij nauw samen 

met andere overheden, ondernemers, 
belangenorganisaties en vrijwilligers. 

geen enkele nederlandse provincie is in 
de loop der tijd zo veranderd. het maakt 
noord-hollanders veerkrachtig. Ze 
hebben een visie en ambities, en geven  
er enthousiast uitvoering aan. net als 
onze medewerkers. 

Organisatie 
de ambtelijke organisatie van de 
provincie noord-holland ondersteunt het 



1919

college van gedeputeerde staten (gs) bij het uitvoeren van het 
collegeprogramma. de stakeholders van de provincie (burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden) 
vragen meer en meer om een provincie die integraal werkt aan 
oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. dit vraagt 
zelfbewustheid en professionaliteit, voor iedereen die deel 
uitmaakt van de organisatie en een bijdrage levert aan de  
opgave die voor ligt.

de ambtelijke organisatie bestaat uit drie directies, namelijk de 
directie Beheer en uitvoering, de directie Beleid en de directie 
Concernzaken. de directie geeft leiding aan de ambtelijke 
organisatie. deze bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen 
directeur en drie directeuren. de provinciesecretaris/algemeen 
directeur is de schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. 
ook is de directie verantwoordelijk voor de voorbereiding van 
alle besluiten voor het college van gedeputeerde staten en voor 
Provinciale staten als controlerend orgaan. 

Provinciaal medewerkers 
de provincies en de provinciemedewerkers werken in een snel 
veranderende maatschappelijke omgeving die zich ontwikkelt 
naar een netwerk- en participatie samenleving. regionale 
kracht vereist slagvaardige en soms wisselende allianties 
met gemeenten, samenwerkingsverbanden, private partijen, 
kennisinstellingen, financiers en burgers. daarbij vervullen 
de provincies verschillende rollen, altijd vanuit de provinciale 
kerntaken. de ene keer die van regisseur of investeerder, de 
andere keer als katalysator, kennisverbinder of wegbereider. 
de provincie is daarmee bij uitstek een ‘verbinder’ die lokale 
belangen en/of aangelegenheden bij elkaar brengt op regionaal 
niveau, zodat deze voor de maatschappij meer waarde opleveren 
dan de som der delen. de democratisch gelegitimeerde provincies 
vervullen een rol die steeds de maatschappelijke opgave als 
uitgangspunt neemt.

de provinciale medewerker van de toekomst in de provincie 
van de toekomst werkt dus in een wereld die steeds sneller en 
digitaler wordt. een wereld waarin steeds hogere eisen aan de 
provincie worden gesteld om in samenwerking met anderen bij 
te dragen aan de oplossing van maatschappelijk vraagstukken. 
medewerkers staan daarom midden in de wereld en hebben 
verbinding met onze relevante omgeving en die maatschappelijke 
opgaven. een wereld waar ontwikkelingen steeds vaker als 
kleinschalige initiatieven opbloeien in plaats van blauwdruk 
oplossingen die centraal zijn bedacht. een wereld waarin 
flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren 
normaal zijn en niet meer de uitzondering, waarin duurzaam 
toegevoegde waarde wordt beloond. maar ook een wereld waar 
ook op andere terreinen steeds meer van onze medewerkers 
zal worden gevraagd. deze ontwikkelingen raken al onze 
medewerkers.

Wendbaar en flexibel
om een wendbare provincie te zijn die inspeelt op wisselende 
maatschappelijke opgaven en omstandigheden, zijn flexibele 
en breed inzetbare medewerkers nodig die werken in flexibele 
organisaties. organisaties die het voor medewerkers mogelijk 
maken om regelmatig nieuwe taken uit te voeren, te wisselen  
van rollen en werkomgeving en langer met plezier en met de 
vereiste talenten door te blijven werken, binnen of buiten de  
eigen organisatie.

door zich voortdurend te ontwikkelen, blijven medewerkers 
van waarde voor de huidige of volgende organisatie in hun 
loopbaan. meegroeien met de ontwikkelingen binnen en buiten 
de provincie is de beste manier om te werken aan werkzekerheid. 
het is belangrijk dat medewerkers meer onderling uitgewisseld 
kunnen worden intern en extern; dat bevordert inzetbaarheid en 
werkzekerheid.

We investeren in onze greenports, 
de noord-hollandse havens, 

het noordzeekanaalgebied en 
mainport schiphol.
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Het lommerrijke Badhoevedorp met bomen en slootjes kreeg in de jaren ’60 een snelweg in haar midden, 

de A9. Deze was destijds nodig om onder andere de regio IJmond (IJmuiden en Beverwijk) te ontsluiten 

ten opzichte van de hoofdstad Amsterdam. Sinds 2013 wordt door het Rijk en een flink aantal regiopartijen 

gewerkt aan de omlegging van deze weg. Ayan Pherai en Martijn Bijl werken hieraan mee vanuit gemeente 

Haarlemmermeer en vertellen wat er bijzonder is aan deze regionale samenwerking.

Samenwerking Rijk en regio
‘Toen de eerste plannen bekend werden in die tijd, was er al 
veel protest bij dorpsbewoners. Maar daar werd toen geen 
gehoor aan gegeven. in de jaren die volgden, heeft de onvrede 
voortgesluimerd. Wel werden er na vijf jaar geluidsschermen 
geplaatst. Eind jaren ’90 zijn het Rijk en de gemeente echter 
gaan kijken of er mogelijkheden waren om de A9 om te 
leggen, buiten het dorp om. Zo zou Badhoevedorp weer één 
kunnen worden en zou ook de wegcapaciteit omhoog kunnen. 
‘De Provincie noord-Holland, de stadsregio Amsterdam, 
Schiphol Group en gemeente Amsterdam hebben zich bij 
de samenwerking aangesloten’ vertelt Ayan Pherai, senior 

projectleider vanuit gemeente Haarlemmermeer. ‘Vanuit al deze 
partijen werken er ambtelijk zo’n 40-45 collega’s intensief aan 
dit project. Een mooi voorbeeld van grensoverschrijdend denken 
en samenwerken binnen de metropoolregio.’

Mooie uitdaging
Programmasecretaris vanuit diezelfde gemeente, Martijn Bijl, 
licht iets toe over de dynamiek in de samenwerking. ‘Het project, 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is niet zo groots als de huidige 
werkzaamheden aan de A1 bij Muiden, maar de ondergrondse 
infrastructuur bij Badhoevedorp is erg omvangrijk. Er liggen 
diverse belangrijke leidingen voor Amsterdam en Schiphol. 

na 50 jaar weer 
één dorp

20

Regionale samenwerking bij 
omlegging A9 bij Badhoevedorp

Nieuw zicht op de Haarlemmermeerpolder vanaf de omgelegde A9  
bij Badhoevedorp. Rechtsboven de hangars op luchthaven Schiphol.  

TeksT: ruBen sToLker  
FoTo’s: BeeLdBank riJksWaTersTaaT en gader khedher.
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weggebruiker die tussen Haarlem en Amsterdam/
Schiphol reist betreft: Deze zal niet langer het gevoel 
hebben door een betonnen bak te rijden. Vanaf deze 
zomer rijdt deze ‘onder Badhoevedorp door’ en kijkt 
daarbij uit over de Haarlemmermeerse polder en 
krijgt zo ook een andere kijk op luchthaven Schiphol.’

Staaltje van samenwerking
Het project vanuit de gemeente is een 
gebiedsontwikkeling die verder reikt dan enkel 
de omlegging. De planning loopt dan ook door tot 
en met 2026 als het gaat om de ontwikkelingen in 
Badhoevedorp zelf. De nieuwe A9 is echter sneller 
klaar, en ligt bovendien ook nog eens voor op 
schema. Vanaf volgende maand zal de automobilist 
die vanuit Haarlem richting Amsterdam rijdt al over 
de omgelegde snelweg kunnen rijden. Eind volgend 
jaar [2017] zal het de omgelegde A9 in zijn geheel 
klaar zijn, waarna het oude tracé wordt gesloopt. 
Voor de inwoners van Badhoevedorp begint zo de 
droom over een eengeworden Badhoevedorp steeds 
meer gestalte te krijgen. Minder geluidsoverlast, 
schonere lucht en een prachtige plek erbij om te 
wonen, vlakbij onze hoofdstad. En al de regiopartijen 
en het Rijk mogen met recht uitkijken naar een mooi 
staaltje van regionale samenwerking. Samenwerking 
op deze schaal zullen we vaker gaan tegenkomen in 
de toekomst. De kennis die we nu alvast van elkaars 
organisaties opdoen, bevordert de samenwerking, 
zodat dit allicht ook goede kansen gaat bieden voor 
tijdelijke mobiliteit in de regio.
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Ook hebben we te maken met de treinverbinding naar Schiphol 
en Rijkswaterstaat kwam ook enkele niet-gesprongen 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tegen. in al deze zaken 
is een hoop voorbereiding gaan zitten voordat de vrachtwagens 
met zand konden gaan rijden.’ Ayan vult aan: ‘Het is een 
ouderwets staaltje Hollandse ingenieurskunst: een gigantische 
logistieke operatie. Als je een kijkje neemt op de bouwplaats, 
dan is het een kris-kras krioelen van de vele werklui.’ Martijn: 
‘je merkt dan ook wel dat iedereen behoorlijk trots is op wat er 
nu gepresteerd wordt. Het is mooi om vanuit Haarlemmermeer 
aan zo iets groots te mogen bijdragen en dat die uitdaging je 
geboden wordt.’

Park en polder
‘Doordat de snelweg ten zuiden van het dorp komt te liggen, 
komt er ruimte vrij over de hele lengte van het dorp. Dit zal 
worden ingevuld met een recreatief lint waarover gewandeld en 
gefietst kan worden. Tegelijkertijd wordt dit moment benut om 
de leefbaarheid in een groot deel van het dorp te vergroten. 
Zo komen er nieuwe verkeersverbindingen tussen 
het noordelijk en zuidelijk deel, circa 1.250 
woningen, een nieuw bedrijventerrein, 
centrumvoorzieningen en parken’ 
licht de projectmanager 
toe. ‘Wat de 

Ook ‘s nachts wordt aan de nieuwe verbindingen gewerkt.  

Ayan Pherai (r) en Martijn Bijl, respectievelijk senior projectmanager 
en programmasecretaris gebiedsontwikkeling Badhoevedorp vanuit 
gemeente Haarlemmermeer.

TeksT: ruBen sToLker  
FoTo’s: BeeLdBank riJksWaTersTaaT en gader khedher.
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RegioFlexWerk(t)
Heb jij je al ingeschreven op 
RegioFlexWerk.nl? TeksT: aniTa JorriTsma, Purmerend  

 sonJa TaBaLes, haarLemmermeer



23

regioFlexWerk is een platform waar zowel tijdelijk werk als 
talenten in de regio Zuid-kennemerland, haarlemmermeer, 
Zaanstreek en Waterland zich kunnen presenteren. op 
regioFlexWerk kunnen vraag en aanbod elkaar vinden. voor jou 
als medewerker is het een mogelijkheid om naar interessant 
tijdelijk werk te zoeken en een leuke uitdaging aan te gaan; 
zowel binnen als buiten de eigen organisatie. een mooie manier 
om jouw talenten breder in te zetten en te leren van andere 
organisaties of afdelingen. voor de deelnemende organisaties is 
het een goede gelegenheid om een klus gedaan te krijgen door 
iemand met expertise en een ‘blik van buiten’. de klussen duren 
maximaal een jaar. Wil je weten wat de spelregels zijn? Bekijk 
deze dan op www.regioflexwerk.nl.

Wie doen er mee?
regioFlexWerk is een initiatief van haarlem, haarlemmermeer, 
heemstede, Bloemendaal, over-gemeenten, Purmerend, 
Zaanstad, Zandvoort, Provincie noord-holland, veiligheidsregio 
kennemerland en omgevingsdienst noordzeekanaalgebied. 
intussen zijn ook heemskerk, velsen, Beverwijk en rechtbank 
noord-holland aangesloten. 

Geef je talent de kans
Ben jij een medewerker die in dienst is bij één van de 
deelnemende organisaties (vast of tijdelijk)? Ben jij op zoek naar 
een uitdagende opdracht in de regio? dan kun je je eigen e-profiel 
met cv aanmaken. hier kun je je interesses en vaardigheden in 
kwijt. Je kunt ook aangeven naar welk vakgebied je interesse 
uitgaat. nieuwsgierig wat regioFlexWerk jou te bieden heeft? 
maak dan je profiel aan op www.regioflexwerk.nl. daarmee kun je 
zichtbaar worden voor de aangesloten organisaties en passende 
flexklussen in je mailbox ontvangen. 

Flexervaringen

michelle niňo, medewerker hrm over-gemeenten:

‘ ik kan deze kennis meenemen naar  
mijn eigen werkplek.’

myrna Wiggers, senior medewerker kwaliteit en innovatie  
gemeente haarlem: 

’ ik ben heel blij dat ik via RegioFlex deze 
kans gekregen heb, ik kan het iedereen 
aanraden!’ 

Willeke slim, projectondersteuner gemeente Purmerend: 

‘ Vanuit de organisatie wordt het 
gestimuleerd om eens te kijken in de 
keuken van een andere organisatie.’

monique Wiegerinck, ondersteuner hrm 
haarlemmermeer:

‘ Toen ik in juni de flexklus van de gemeente 
Haarlem in mijn inbox kreeg, werd ik direct 
enthousiast!’

Lees meer over hun Flexervaring op regioFlexWerk:  
het platform voor regionale mobiliteit.

Flexklussen 
enkele flexklussen die al eerder  
op de site stonden:

•  Bestuursondersteuner OVER-
gemeenten

•  Teamleider werkeenheid  
ondersteuning gemeente velsen

• HR-adviseur gemeente Velsen

•  Beleids-/accountmedewerker B 
gemeente haarlem

•  Fiscaal Juridisch medewerker 
gemeente Bloemendaal

MOBIEL      FLExIBEL      tOEKOMStGERICHt

Evenementen en agenda’s
amBTenaar 2.0
7 oktober  | haarlemmermeer | http://ambtenaar20.ning.com

congres over duurzame inzetbaarheid
23 juni | Tiel | http://congresoverdi.nl

de ambtenaar http://www.deambtenaar.nl
vng  https://vng.nl/agenda
a&o Fonds http://www.aeno.nl/evenementenoverzicht

Ook leuk om op te surfen en te ontdekken
www.meesterinjewerk.nl
https://www.123test.nl/
https://www.opentest.nl/gratis/beroepskeuzetest
http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/beroepskeuze/
http://ambtenaar20.ning.com
www.carrieretijger.nl



Netwerkdag voor ambtenaren en niet ambtenaren voor wie de wereld 

niet ophoudt bij de eigen werkplek. Meer info: a20dag.pleio.nl


