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Mobiliteitscentrum Amsterdam (MCA)
Arbeidsmarktfit

Het MCA geeft trainingen, coacht, adviseert en begeleidt kandidaten
naar arbeidsmarktfitte medewerkers. Medewerkers die zelfstandig of
met sollicitatiebegeleiding een stap kunnen zetten op de interne en externe arbeidsmarkt. We hebben diverse interne talentprogramma’s die
vallen onder de Amsterdamse School en we stimuleren medewerkers
om een portfolio te maken. Mobiliteit promoten we door het deelnemen
aan en het organiseren van evenementen (Meester in je Werk week/
Summer School/Train je collega). Daarnaast delen we op intranet
vacatures en succesvolle loopbaanstappen.
Lees verder op pagina 6
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Langer maar
anders doorwerken

Tekst: Anja Berens, Provincie Noord-Holland
	Sonja Tabales, Haarlemmermeer
Foto’s: 	aangeleverd door JudiTh Semeyn
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Hoogleraar Judith Semeijn is 46 jaar, moeder van 4 kinderen (13-18 jaar) en ze geniet van mens, dier
en natuur, lekker eten en muziek. Sinds september 2015 bekleedt zij voor Noloc (beroepsvereniging
voor Loopbaanprofessionals) de bijzondere leerstoel ‘Strategisch Human Resource Management;
in het bijzonder Loopbaanmanagement’ aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij voorzitter van
de vakgroep Organisatie bij die faculteit en research fellow bij het Research Centrum voor Onderwijs
en Arbeidsmarkt(ROA) aan de Universiteit van Maastricht. In haar vakgebied houdt ze zich bezig
met onderzoek en onderwijs rondom thema’s als SHRM, duurzame inzetbaarheid en loopbanen.
Haar stellingen: ’wissel personeel meer uit’ en ‘geen baangarantie maar werkgarantie’ maakten
ons nieuwsgierig. Tijd dus voor een interview met Judith voor onze Flex.
Het onderwerp leeft echt
Op dit moment is Judith vooral bezig met onderwerpen die te
maken hebben met loopbanen van mensen en mogelijkheden
die organisaties hebben om personeel (meer) uit te wisselen.
Judith: ‘Voor wat loopbaanbegeleiding en -management
oplevert voor individu en organisatie is al een onderzoekstraject
gestart. Maar op het gebied van personeel uitwisselen zijn
we met voorbereidingen bezig. Ik merk in gesprekken (bij
mobiliteitscentra of -netwerken) dat daar wel belangstelling voor
is en dat men daar graag aan mee zou werken. Het onderwerp
leeft echt. Het raakt ook aan thema’s als parallelle loopbanen,
multi-jobs en carrière switches.’En,’ vult zij aan: ’ook kwetsbaren
op de arbeidsmarkt en hoe we naar meer inclusiviteit toe kunnen
werken boeit mij. Persoonlijk ben ik al langere tijd geïnteresseerd
in de duurzame inzetbaarheid van individuen en daar blijf ik in
onderzoeksprojecten dan ook steeds graag een link mee leggen.’
Centraal en actief
Judith verwacht dat demografische maar ook allerlei andere
veranderingen ervoor gaan zorgen dat mensen niet alleen langer
door moeten werken, maar dat er ook langzaam maar zeker
anders naar werk en de organisatie van werk gekeken wordt.
Judith: ‘Straks wordt het HR beleid (hopelijk) aangepast aan een
breder uitgangspunt waarin loopbanen en mobiliteit van arbeid
centraal staat. Niet alleen binnen organisaties, maar ook tussen
organisaties, in bredere netwerken en samenwerkingsverbanden.
Dit vraagt een andere bijdrage van alle medewerkers (centraal
en actief), managers (dienstbaar, faciliterend), loopbaanadviseurs
(verschillende rollen mogelijk, ook op strategisch niveau) en HRM
adviseurs (spil in en tussen alle partijen in de organisaties).‘

Blijf dicht bij jezelf
Judith: ‘Als het om je persoonlijke mobiliteit gaat: blijf dicht
bij jezelf. Je eigen capaciteiten helpen je uiteindelijk verder
dan eventueel geforceerd geoefende vaardigheden. Kijk wat er
gebeurt en welke kansen zich voordoen als je die meer loslaat.
Of ga ontdekken wat je sterke punten eigenlijk zijn, als je dat
niet zo goed weet. Voor als je vanuit een rol in een organisatie
kijkt: hoe kun jij vanuit jouw rol een bijdrage leveren aan hoe
je organisatie hiermee omgaat? Misschien kom je dan allerlei
(schijnbare) belemmeringen tegen. Probeer dan 1 actie te
bedenken om zo’n belemmering op te heffen, of anders in te
zetten. Hou het klein. Maar voer die actie wel uit.’

Uitwisseling personeel belangrijk voor
medewerker en organisatie
Lef en doorzettingsvermogen
Volgens Judith is er lef, doorzettingsvermogen, humor en
geduld nodig voor een goede, levende mobiliteitscultuur. Judith:
’Mobiliteit zouden we moeten zien en beleven als iets wat niet
eng is, maar normaal en wenselijk. Dat het te maken heeft
met voortdurende ontwikkeling en beweging. Je eigen talenten
optimaal inzetten en jezelf blijven uitdagen om te ontwikkelen.
Dat is goed voor mens en organisatie. Het vereist wel een open
communicatie met alle betrokken partijen over hoe mensen in
hun werk zitten.’
Leren faciliteren
Judith vindt dat we activiteiten moeten organiseren die mobiliteit
ondersteunen. Dat we resultaten hiervan zichtbaar moeten
maken en waarborgen. Judith: ‘Dit vraagt daarom ook om
faciliteiten die de organisatie als geheel kunnen steunen om
personeelsstromen op een gezonde manier te managen. Als er
niemand uitgaat, kan er vaak ook niemand in. Behalve in een
groeiperiode. Maar dat is vaak maar tijdelijk. Dus op alle niveaus
in de organisatie is actieve aandacht nodig.’

We vroegen Judith ook nog even om een reactie op
RegioFlexWerk. Ons platform om mobiliteit te stimuleren.
Judith: ‘Klinkt goed! Heel goed als werkenden zelf hier
belangstelling voor hebben en op jullie uitnodiging via
het platform zelf actie ondernemen. En dat het zo mooi
gefaciliteerd wordt. Het is dan meteen een ‘veilige’ manier
om mobiel te zijn!’
En heb je tips om dit succesvoller te maken?
‘Het idee kunnen jullie wellicht nog verder ontwikkelen door
de betrokken organisaties nog meer met elkaar te (laten)
verbinden in een netwerk. Hierin kunnen ze gezamenlijk
die ontwikkeling in mobiliteit verder vorm geven. Dus ook
qua visie en beleid. Je zou daarvoor ook een ondersteunend
platform kunnen bieden, waardoor de aanpak een nog meer
integraal karakter kan krijgen.’
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Mobiliteitscentrum
Amsterdam
Arbeidsmarktfit

Tekst:	Richard Heyne, Yvonne von den Steinen,
	MCA Amsterdam
Foto’s: 	Richard Heyne, Beeldbank Amsterdam
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MCA is proactief
We voorspellen tendensen in de
gemeente en vertalen deze door naar
de verschillende organisatieonderdelen.
Je kunt hierbij denken aan gevolgen
van het verdwijnen van arbeidsplaatsen
door automatisering/robotisering of
de groeiende vergrijzing. Hierdoor kan
uitvoering van bijvoorbeeld Handhaving
of het schoon houden van de stad onder
druk komen te staan. We werken hierbij
integraal vanuit de P&O staf met onze
mobiliteitsspecialisten voor strategische
advisering en specialistische uitvoering.
Partner van managers
We adviseren en ondersteunen managers
bij reorganisaties of duurzame inzetbaarheid door het maken van concrete plannen
van aanpak voor mobiliteit. Daarbij bieden
we ze nieuwe tools aan, zoals het voeren
van ambitiegesprekken of Talent Motivatie
Analyse. Deze brengen het potentieel van
de medewerkers beter in kaart.
Hoe werkt dat in de praktijk?
We vroegen dit aan Hein Nieuwhof,
teammanager informatievoorziening bij
gemeente Amsterdam.
Managen is balanceren
Hein Nieuwhof: ‘Bij de grote reorganisatie
in 2015, werd ik teammanager van team
Belastingen InformatieVoorziening. Voor
dit team was het een flinke verandering
om niet meer deel uit te maken van de
resultaat verantwoordelijke eenheid
Belastingen, maar van de IV eenheid.
Daarnaast besloot de directie van de rve
Belastingen om eind 2017 ons software
pakket niet meer zelf te ontwikkelen en te
onderhouden, maar in te kopen. Hierdoor
dreigen software ontwikkelaars in mijn
team boventallig te worden.’
‘Het is aan mij om deze situatie goed
te begeleiden en in balans te houden,’
vervolgt Hein. ‘Over plaatsing bij een
reorganisatie heb je geen regie, het
overkomt je. Door mijn eigen ervaring kan
ik me goed verplaatsen in de situatie van
mijn medewerkers. Al werd mijn functie
destijds niet opgeheven en die van de
medewerkers nu wel.’
Organisch stappen
‘Maak mobiliteit organisch,’ zegt Hein.
‘Begin tijdig, zodat overgang naar de
nieuwe situatie soepeler wordt. ‘Want een
‘knip’ is zelden handig en kan soms zelfs
schadelijk zijn voor medewerkers.’ Hein
gelooft in pro-activiteit en duidelijkheid.
Vanuit die visie ziet en zette hij drie
stappen.

1. Verwerking begint bij acceptatie
Hein heeft zijn medewerkers bewust
deelgenoot gemaakt van de toekomstige
situatie: ‘In 2017 houdt jullie werk
definitief op. Ik heb ze daarin erkenning

gegeven, waardoor het proces van
acceptatie kon starten.’

2. Het werk gaat door
‘Met medewerkers heb ik besproken dat
ze zelf aan zet zijn, maar dat ik ze ruimte
bied voor stages, netwerkgesprekken
en detacheringen. ‘We hebben een klus
te klaren’. De eindstreep staat in de
gesprekscyclus,’ vertelt Hein.
3. Zet een stap in je loopbaanontwikkeling
Hein: ‘Ik heb contact gelegd met
de strategisch adviseur van het
mobiliteitscentrum Amsterdam.
Deze heeft mijn vraag vertaald in
een concreet plan van aanpak. Fijn
dat we in Amsterdam een orgaan
hebben dat ondersteuning biedt in
loopbaanbegeleiding.’
Positief het proces in
Het MCA organiseerde in maart 2016
een informatiebijeenkomst gericht
op de groepsaanpak (trainingen
en coachgesprekken),‘ gaat Hein
verder. ‘Daarbij heb ik nogmaals de
situatie geschetst en aangegeven dat
ondersteuning mogelijk is en dat ik
daarvoor de benodigde tijd beschikbaar
stel. Deze bijeenkomst gaf de groep een
positief gevoel en was laagdrempelig van
opzet. Mede door deze groepsaanpak had
ik het gevoel dat ik de groep ‘uit handen’
kon geven. Het gaf veiligheid in de groep
en ook ik ervoer de veiligheid om los te
laten en de medewerkers ruimte te geven.
Het gevolg was dat ze op eigen kracht,

ondersteund door trainingen, hun situatie
met een frisse blik konden bezien en
nieuwe opties voor zichzelf ontdekten.
Ze hielpen elkaar ook in dit proces, vanuit
een gevoel van saamhorigheid.’
Naar succes
Hoe kunnen managers hun medewerkers
helpen op de weg naar succes? Hein:
‘Begin voordat boventalligheid een feit is
en creëer tijdig kansen. Medewerkers zijn
prioriteit en hebben vertrouwen, aandacht
en ondersteuning nodig. Maar wees wel
duidelijk over de situatie. Zoek organen,
zoals ons MCA, waarmee je professioneel
kunt samenwerken op het gebied van
loopbaanmanagement.‘
En medewerkers zichzelf? ‘Door hun
houding: het durven delen van onzekerheid,
ervoor gaan en erin geloven. Daar heb ik
veel respect en bewondering voor,’ aldus
Hein.
Tot slot merkt Hein op: ‘Als ik goed voor
mijn medewerkers zorg, zorgen zij voor de
kwaliteit. Iedereen heeft in deze situatie
iets anders nodig. Dat kan begrip zijn of
juist stimulans. Ik zie mijn rol nu steeds
meer als ondersteuner en voer waar nodig
gesprekken waarin ik begrip toon voor
individuele situaties. Daar waar het kan,
zet ik ook mijn eigen netwerk in, maar
tot op heden gaat veel initiatief uit van de
medewerkers zelf. Het is mooi om deze
groei bij ze te zien.’
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Heerlijk in
Haarlem

Tekst: Wendy Dieben, Haarlem
Foto’s:	Susan Dekker, Hans Guldemond,
	Jur Engelchor

Wendy Dieben, sinds 2008 projectleider bij de
gemeente Haarlemmermeer en sinds maart 2016
gedetacheerd bij de gemeente Haarlem, neemt je
mee in haar succes.

Ik ben even terug in mijn oude woonplaats! Een belangrijk
deel van mijn leven bracht ik door in Haarlem. Ik ken er
de weg en ontdek weer alle mooie plekken in de stad en
onverwacht is het heel erg leuk om juist hier te werken.
Gek eigenlijk, dat ik me dat vooraf niet zo realiseerde.
8

In Haarlemmermeer ben ik begonnen als trekker van het
aanjaagteam binnenstedelijke woningbouw. Ik vervulde een soort
combinatiefunctie als projectleider bij het Ingenieursbureau
en projectmanager bij de afdeling Projecten. Het team had 23
projecten onder haar hoede, de zogenaamde ‘inbreilocaties’. Dit
waren projecten die midden in de dorpen werden gerealiseerd.
Bijvoorbeeld om een gat in de bestaande bebouwing in te
vullen dat was ontstaan door het slopen van een schooltje of
bedrijfsgebouw.
Mijn creativiteit kwam in beweging
Door de crisis kwam de klad in de woningbouw en ik vond
het jammer toen het aanjaagteam moest stoppen. Maar
tegelijkertijd bood deze verandering van mijn werkpakket ook
mogelijkheden. Zo kon ik een bijdrage leveren aan de civiele
projecten in de openbare ruimte, de onderwijshuisvesting en
het speelruimteplan. Later kon ik mijn creativiteit inzetten
als kwartiermaker voor de Groene Kapstok en als adviseur
voor het Programma Duurzaam. De samenwerking binnen dit
enthousiaste team leverde een groot netwerk op en kennis en
ervaring die ik ook nu in Haarlem nog kan delen. Soms merkte
ik dat de gemeente er moeite mee had om onze manier van
werken in de vaste structuur van afdelingen en formatieplaatsen
te passen. Maar voor mij was het belangrijkste dat het werk
inspirerend was en ook nodig en nuttig. Veel collega’s maar ook
scholen en bedrijven deden een beroep op hulp en advies bij het
waarmaken van de duurzame ambities.
Toen ‘duurzaamheid’ naar een andere afdeling ging stond ik per
1 januari 2016 met lege handen, of eigenlijk met een lege agenda.
Die was snel ingevuld. Het Ingenieursbureau zette mij fulltime in
als projectleider van het Projectteam Water. Die functie vervulde
ik al langer voor een deel van mijn tijd. Ik kende het werk dus
inmiddels goed maar vond er niet (meer) de uitdaging die ik zocht.
Een nieuw werkpakket in mijn ‘eigen’ stad
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere plek waar ik mijn
capaciteiten in kon zetten en die vond ik via RegioFlexWerk. De
gemeente Haarlem zat te springen om een procesmanager bij de
afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer. En zo kwam ik in deze
stad terecht. Ik heb hier een mooi werkpakket met veel ruimte
voor duurzaamheid en innovatieve projecten, waaronder een flink
deel woningbouw. Logisch ook, want wie wil er nu niet in Haarlem

wonen? En ik heb het zo naar mijn zin dat al snel vaststond dat ik
er een tweede jaar aan vast zou plakken.
Bijna vergeten!
Oh ja, en nu het thema. ‘Van baangarantie naar werkgarantie’,
kun je daar wat over schrijven voor de Flexkrant, was mij
gevraagd. En schrijf maar uit het hart. Ik ben ervan overtuigd
dat goed werkgeverschap en goed werknemerschap bijdragen
aan een betere dienstverlening door de gemeente. Een goede
werknemer is door opleiding en ontwikkeling breed inzetbaar en
kijkt uit naar werk dat past bij zijn of haar ambities. Een goede
werkgever neemt gedurende de loopbaan verantwoordelijkheid
voor de match tussen persoon en werk. Een toekomstbestendige
organisatie laat organisatiestructuur en functies los en stelt
mensen en hun kwaliteiten centraal. Als schotten verdwijnen,
kunnen medewerkers hun kwaliteiten ook buiten de eigen
functie of afdeling inzetten. Zo deelt de medewerker kennis in
een netwerk dat steeds groter wordt. Mijn ervaring is dat meer
integraal werken niet alleen werkplezier oplevert maar ook goede
resultaten.
Samen de toekomst in
Een toekomstbestendige organisatie biedt de medewerker naast
baanzekerheid ook werkzekerheid. Dat betekent dat er naast
continuïteit van het dienstverband ook een ontwikkeling is in de
kwaliteit van het werk. De werknemer wil er immers op kunnen
vertrouwen dat er steeds interessant werk te vinden is en dat
dat ook aangeboden wordt. Door als werkgever en werknemer
samen een beeld te vormen van het toekomstige werk krijgt
de werknemer ruimte hierop te anticiperen en de ontwikkeling
van zijn of haar loopbaan te plannen. Bovendien verzekert de
werkgever zich van steeds de juiste persoon op de juiste plek.
Ik wens mijzelf en mijn collega’s een organisatie toe die continue
gericht is op het vinden van werk en waar (vrijwillige) mobiliteit
loont. Ik kijk uit naar wat deze ontwikkeling mij dan zal opleveren!
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In beweging

Tekst: Anita Jorritsma, Purmerend
Foto:	perpetuum mobile

Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, flexklus, loopbaanmanagement, detacheringsconstructie, flexibiliteit,
talentontwikkeling, mobiliteitsplatform, uitwisselen personeel, werkervaring opdoen, boventalligheid, tijdelijke
inzetbaarheid. Zomaar enkele termen die ons in deze maatschappij om de oren vliegen. Laten we eens stilstaan bij
de definitie mobiliteit: het intern of extern gericht in beweging komen. Hoe gaan onze regionale organisaties daar
mee om? Welke activiteiten zijn er rondom mobiliteit, stimuleren de managers, eerder intern talent of externe inhuur
en wat zijn jullie tips? Ik vroeg het aan personeelsconsulenten, adviseurs en coördinatoren mobiliteit van enkele
organisaties die aangesloten zijn bij RegioFlexWerk.
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Hoe doen ze dat?
Sonja Tabales, gemeente Haarlemmermeer:

‘Sinds 2009 hebben wij veel stappen gezet om mobiliteit van
medewerkers te stimuleren. Voor de regio heb ik als één van
de initiatiefnemers de Week van de Mobiliteit ontwikkeld en
deze organiseren we in 2017 voor de vijfde keer. We voeren
loopbaangesprekken en op intranet staat het Loopbaanplein
(voor oriëntatie, workshops, cursussen en diverse testen
waaronder Talenten Motivatie Analyse. Daarnaast is het platform
RegioFlexWerk voor ons een belangrijke regionale verbinder.
Onze managers stimuleren medewerkers om na te denken
over hun loopbaan. Zij werken hierdoor mee aan de groei naar
een mobiliteitscultuur. Het wordt steeds gewoner om over je
loopbaan en je daarin te verwachten stappen te praten. De keuze
voor intern of extern talent hangt af van de opdracht. We kijken
eerst of er intern talent is. Voor een project waarbij specifieke
specialistische kennis nodig is, kiezen we eerder extern talent.‘

Creëer een veilige, vertrouwde
mobiliteitscultuur en stimuleer
medewerkers in hun mogelijkheden!

Jacqueline Tuyn, gemeente Heemskerk:

‘Wij doen mee met de Week van de Mobiliteit en zijn aangesloten
bij RegioFlexWerk. Verdere activiteiten zijn Meester in je werk
en de opleidingscarrousel. Ook kunnen medewerkers op stage
of op detacheringsbasis werken bij een andere organisatie.
We bieden daarnaast loopbaanoriëntatie en voeren regionaal
mobiliteitsoverleg. Managers van Heemskerk zetten in op
talentmanagement en stimuleren mobiliteit van medewerkers
via de gesprekscyclus. We kiezen voor intern talent waar dat
kan. Externe inhuur doen we met de insteek van een lerend
effect voor eigen medewerkers.‘

Bied ruimte om ’een uitstapje’ te maken
naar een andere organisatie/functie; ook
buiten de Week van de Mobiliteit om.

Krishan Hira, Vervoerregio:

‘Wij zitten momenteel midden in een organisatieontwikkelingstraject waarbij mobiliteit ook op de agenda staat. Hiervoor willen
wij meer activiteiten gaan inzetten. Sinds vorig jaar doen we
‘low-profile’ mee aan de Week van de Mobiliteit en in juli 2016
zijn we aangesloten bij RegioFlexWerk. Detacheringen zijn altijd
bespreekbaar en we bieden volop opleidingsmogelijkheden om
mobiliteit te ondersteunen. Onze managers hanteren een nieuwe
gesprekscyclus: in plannings- en voortgangsgesprekken moet
mobiliteit een terugkerend gespreksonderwerp zijn. Daarnaast
stimuleren zij regionale samenwerking in projecten. Afhankelijk
van functie of project kiezen wij voor interne doorstroming of
externe inhuur. In 2017 gaan al onze vacatures langs het MT
om te bespreken of intern talent in aanmerking komt.’

Bespreek mobiliteit regelmatig en
benadruk de positieve elementen.

Jan-Hein Carree, Veiligheidsregio Kennemerland:

’Wij hebben intern de Klussenbank, een coachpool, de workshop
Talent & loopbaan en op verzoek zijn er individuele gesprekken.
Verder zijn we aangesloten bij RegioFlexWerk. Voor een opdracht,
taak of ‘tijdelijke’ functie zoeken wij intern talent via onze eigen
klussenbank.’

Monique van Wijk, gemeente Purmerend:

‘Mobiliteit en Wendbaarheid is een belangrijk thema binnen
onze organisatie. We gebruiken daarbij instrumenten die
helpen en faciliteren (interne)coaches, opleidingen, stages en
detacheringen. We doen mee met de Week van de Mobiliteit en
RegioFlexWerk. Managers voeren toekomstgesprekken met hun
medewerkers. Bespreken wat je waard bent op de arbeidsmarkt
is belangrijk. Veranderingen gaan zo snel, dat je je bewust
moet blijven wat je kan toevoegen. Maatwerk is ook belangrijk.
Zo doen we ervaring op met een aantal medewerkers met
mobiliteitscontracten.’

Blijf in gesprek met je medewerker en
netwerk voor mogelijkheden met andere
gemeentes of organisaties.

Manon van ’t Klooster, Rechtbank Noord-Holland:

‘Mobiliteit is bij ons nog in ontwikkeling; in 2017 gaan we meer
initiatieven en activiteiten hiervoor uitwerken. We nemen wel
al deel aan de Week van de Mobiliteit en netwerkoverleggen.
Daarnaast bieden we begeleiding en workshops om alle
initiatieven te ondersteunen. Ook kunnen medewerkers zich
aanmelden voor de potentialpool. Onze focus ligt momenteel
vooral op het herplaatsen van boventallige collega’s bij passende
vacatures. Voor klussen korter dan een half jaar huren we nu
overwegend extern in.’

Laat mobiliteit onderdeel zijn van je
P&O instrumenten; zorg voor verbinding
met de organisatiedoelen, zodat inzet ook
daadwerkelijk tot gewenste resultaten
zal leiden.
Katja Adrichem, gemeente Haarlem:

‘Wij zijn actief in de Week van de Mobiliteit en op RegioFlexWerk.
Verdere activiteiten zijn: Spelen van de koerskaart,
Summerschool/Winterschool (voor en door collega’s, wat
doet de ander?), loopbaantrainingen via Haarlemse School en
dialoogsessies. We delen onze succesverhalen op intranet en zijn
bezig met het opzetten van een regionale coachingspool. Onze
managers geven medewerkers ruimte om bij een andere afdeling/
organisatie te gaan kijken, waardoor mobiliteit en bewegen bij ons
‘gewoon’ is. Intern talent heeft onze voorkeur, maar we zijn nog
wel aan het zoeken hoe we dat talent goed in beeld krijgen.’

Maak bewegen en mobiliteit ‘gewoon’;
communiceer er veel over en deel
succesverhalen.

Inge Kuiper, gemeente Beverwijk:

‘Mobiliteit is een thema waar veel aandacht voor is binnen
de gemeente Beverwijk. Meegaan in de ontwikkelingen die
elkaar constant opvolgen binnen en buiten de organisatie met
energieke en bekwame medewerkers. Wij zetten hiervoor breed
in met veel activiteiten, waaronder RegioFlexWerk, deelname
aan de Week van de Mobiliteit, doorkijkdagen (zowel intern als
extern), stages, coaching en een management development
programma: ‘leiderschapsontwikkeling is onontbeerlijk bij
cultuurveranderingen en een veranderende werkwijze.’

Sta open voor mooie initiatieven op het
gebied van mobiliteit en rol het met
enthousiasme uit binnen de organisatie!

Organiseer veel interne en regionale
gezamenlijke trainingen; mobiliteit begint
met elkaar kennen en van elkaar leren.
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Rechtbank Noord-Holland

Een KEI van
een baan
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Digitalisering. Aan de ene kant prachtig dat het bestaat, omdat het je een hoop papieren rompslomp bespaart.
Maar aan de andere kant is het funest voor je carrière. Want wat als jouw werk wordt ingehaald door de
computer en je daardoor je baan dreigt kwijt te raken? Binnen de Rechtspraak worden procedures en
werkprocessen aangepast, zodat de rechtsgang toegankelijker, begrijpelijker en sneller voor de rechtzoekende
wordt. Onder de naam KEI (Kwaliteit en Innovatie) wordt deze digitalisering ook doorgevoerd bij de Rechtbank
Noord-Holland. Het treft tientallen medewerkers, onder wie Erwin Dolieslager en Pamela Bleeker-Goodijk.
Maar beiden besloten niet op de dag des oordeels te wachten en namen het heft in eigen hand.

KEI betekent dat er in de toekomst anders wordt gewerkt,
namelijk digitaal. Daardoor verloopt het hele proces straks
een stuk sneller. Maar het betekent ook dat functies binnen de
Rechtspraak gaan veranderen of zelfs vervallen. Daarom staat
mobiliteit in de gerechten hoog op de agenda. Mobiliteit betekent
dat je werkt aan je eigen ontwikkeling, waardoor je breder
inzetbaar wordt. En het zorgt ervoor dat je gaat nadenken over
een gedwongen of vrijwillig vertrek.
Van de Rechtbank naar de politie
‘In totaal heb ik 12 jaar bij de Rechtbank gewerkt, bij afdeling
Logistiek en Huisvesting’, vertelt 52-jarige Erwin Dolieslager
uit Haarlem. ‘Inmiddels werk ik alweer een half jaar bij de
politie, bij de afdeling die de Mobiele Eenheid (ME) in Amsterdam
ondersteunt. We zijn verantwoordelijk voor het operationeel
maken van alles wat de ME nodig heeft: wagens, wapens en de
rest van hun uitrusting. Dit doen we tijdens evenementen, zoals
voetbalwedstrijden van Ajax, maar ook bij andere ME-acties.
Bij de Rechtbank had ik regelmaat, er waren altijd wel dingen
die moesten gebeuren. Zo was ik iedere dag op de Rechtbank in
Alkmaar om post op te halen en weg te brengen. Nu wisselt het
heel erg. Het is óf hollen óf stilstaan. In het begin had ik daar
wat moeite mee, maar dat was in een rustige periode waarin ik
niet zoveel te doen had. Nu begin ik meer mijn draai te vinden.
De sfeer bij de politie is heel leuk, maar dat was niet de reden dat
ik wegging ben ik bij de Rechtbank. Mijn motivatie was een beetje
weg. Door KEI en de reorganisatie was dit het moment om op
zoek te gaan naar een nieuwe baan.’

Flexibiliteit
De situatie rondom KEI vraagt om een flexibele instelling. Van de
organisatie, maar ook van de medewerkers. Wie breed inzetbaar
is, is flexibeler en heeft meer mogelijkheden. ‘Ik kreeg dan
ook alle tijd en ruimte om me te ontwikkelen door bijvoorbeeld
cursussen te doen. Daarnaast kreeg ik hulp bij het opstellen van
mijn cv. Die was in de loop der jaren nogal verouderd, maar is nu
weer om door een ringetje te halen. Het leverde me een nieuwe
baan op. En wat die overstap me heeft opgeleverd? Ten eerste
meer geld, haha. Maar ook dat je plezier kan hebben op een
nieuwe werkplek. Een vertrouwde plek gedag zeggen is lastig.
Tenslotte ken je de mensen en de gang van zaken goed. Het duurt
altijd even om je draai te vinden en je loopt dan wel eens tegen
dingen aan. Maar ik heb het heel erg naar mijn zin, dus ik heb de
juiste beslissing genomen.’

Van Rechtbank naar Makelaarsland
Ook Pamela Bleeker-Goodijk bevalt de overstap naar een nieuwe
baan goed. ‘Ik was na 10 jaar bij de Rechtbank toe aan een
nieuwe uitdaging en die vond ik bij Makelaarsland. Het heeft mij
veel nieuwe kennis op een (deels) ander rechtsgebied opgeleverd,
maar ook een gezellig team om mee te werken en werkervaring
in het bedrijfsleven. Ik houd me nu bezig met de ‘juridische
checks’ van huizen die bij ons in de verkoop komen en het
controleren van de koopovereenkomsten. Voor de reorganisatie
zag ik mijn toekomst binnen de Rechtbank. Ik hoopte - na het
afronden van mijn opleiding - door te kunnen groeien als (senior)
juridisch medewerker. Toen ik te horen kreeg dat er door KEI
ook juridisch administratief medewerkers ontslagen zouden
worden, zette dat me aan het denken. Ik besloot om me heen te
kijken en zo kwam ik vacatures tegen die ik leuk vond. Ik kreeg
hulp bij het updaten van mijn cv en het schrijven van een goede
sollicitatiebrief. De zoektocht naar een leuke baan ging veel
makkelijker en sneller dan ik had verwacht. Na mijn tweede
sollicitatie was het al raak. Binnen de Rechtbank Noord-Holland
was ik volgens mij de eerste werknemer die vrijwillig vertrok en
daarbij gebruik wilde maken van de salarissuppletie. Behalve de
mobiliteitsmanager wist niemand hoe te handelen. Dit zorgde bij
mij voor veel onrust. Ik wilde graag zwart op wit hebben of het
allemaal kon zoals ik het in gedachten had. Uiteindelijk kwam
het allemaal goed.’
Toekomst
Voorlopig zit ik hier prima op mijn plek. Maar ik sluit niet uit dat
ik in de toekomst weer de ambitie krijg om iets nieuws te gaan
leren. Dat is ook wat ik wil meegeven aan oud-collega’s die met
KEI te maken krijgen. Blijf niet stilzitten. Het is moeilijk om de
stap te zetten en afscheid te nemen van je oude vertrouwde
werkplek. En je vraagt jezelf vaak af of je wel de juiste beslissing
neemt. Mijn ervaring is dat ik een goede keuze heb gemaakt.
Ik heb heel veel nieuwe kennis opgedaan en het geeft me een
goed gevoel om me alles weer eigen te maken in een andere
werkomgeving. Ik kan het dus iedereen aanraden!’

Tekst en foto’s:	Charlotte Ellerman,
			Rechtbank Noord-Holland
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STAPPEN IN OVER-GEMEENTEN
Een kijkje in hun keuken

‘We blijven grote stappen
maken, maar soms vergeten
we dat zelf weleens te zien.’
In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat je als werkgever iets te bieden hebt.
Variatie in taken, flexibiliteit en ruimte voor ontwikkeling zijn voor veel mensen
doorslaggevend als het gaat om werkplezier. Bij OVER-gemeenten staan mobiliteit,
flexibiliteit, professionele ontwikkeling en regionale samenwerking hoog in
het vaandel. Tenminste, op papier. Maar hoe zit dat met de praktijk? Ariëla Bos,
Fenna Terwindt en Mara Roest geven een kijkje in de keuken.
VVV
Oostzaan en Wormerland zijn twee kleine
landelijke gemeenten van ongeveer
25.000 inwoners die een groene buffer
vormen tussen Zaanstad en Purmerend.
Ze laten zich ondersteunen door één
ambtelijke organisatie: OVER-gemeenten.
Zo bundelen de twee gemeenten hun
krachten. Ze blijven zelfstandig, dicht bij
de samenleving en weten wat er leeft,
maar zijn samen sterker en efficiënter.
OVER werkt al sinds 2010 volgens
Het Nieuwe Werken en ontwikkelt
daarin nog steeds door. ‘Vertrouwen
Verantwoordelijkheid en Vrijheid’ zijn
daarbij de belangrijkste sleutelwoorden.
V van vrijheid zit goed
Mara: ‘We zijn een club van ambitieuze
collega’s met een grote saamhorigheid
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door de organisatie heen. Medewerkers
krijgen veel ruimte voor innovatie en
ontwikkeling.’ ‘Weg met de prikklok en
resultaat gericht werken op momenten
en plekken die jou en je werk het beste
schikken ,’ vult Fenna aan. ‘Er kan en mag
veel bij OVER en dat past goed bij mijn
Y-generatie. Met de V van vrijheid zit het
dus wel goed.’
En vertrouwen en verantwoordelijkheid?
‘Bij het vertrouwen dat je krijgt, hoort
ook een grote verantwoordelijkheid,‘ legt
Fenna uit. ‘OVER-gemeenten stimuleert
medewerkers om zich te scholen en hun
‘marktwaarde’ te vergroten. Maar je bent
zelf verantwoordelijk voor je resultaten en
ontwikkelingen,’ benadrukt Fenna. Ariëla
beaamt dit volmondig: ‘In mijn ervaring is
veel mogelijk, maar je moet inderdaad wel

zelf de regie nemen. Mijn leukste uitstapje
afgelopen jaar was een masterclass met
Henry Mintzberg. Al sinds mijn studietijd
een persoonlijke favoriet.’
Hoe blijf je in vorm?
Een andere manier om vertrouwen en
verantwoordelijkheid onder collega’s
te cultiveren, is het resultaatgericht
werken. OVER-gemeenten werkt met
een Performance Management Cyclus
(PCM). In deze gesprekkencyclus
maken managers en medewerkers
resultaatafspraken en ontwikkelafspraken.
‘Al kunnen we dat in de praktijk nog wel
wat strakker organiseren’ vindt Fenna:
‘Door veel wisselingen in het management
gaan we hiermee de afgelopen jaren niet
altijd even consequent om.’

vlnr Mara, Fenna en Ariëla

Mara Roest

Mara werkt ondertussen al weer acht
jaar bij OVER-gemeenten. Zij begon als
managementassistent bij Wormerland
toen OVER-gemeenten werd vormgegeven.
Daar was Mara nauw bij betrokken.
Momenteel werkt ze aan diverse interne
ontwikkelingen bij Planning & Control en
is projectleider over een aantal projecten.

Fenna Terwindt

Fenna Terwindt werkt sinds 2007
bij Oostzaan en dus sinds 2010 bij
OVER-gemeenten. Daar had ze veel
verschillende functies, van management
assistente tot communicatieadviseur.
Nu is ze helemaal op haar plek als
projectleider bij Informatievoorziening,
met name voor online communicatie en
digitale dienstverlening.

Ariëla Bos

Ariëla werkt voor OVER-gemeenten
sinds 2011. Ze is adviseur kwaliteitszorg
en vertrouwenspersoon. Al sinds haar
studietijd is Henry Mintzberg een
persoonlijke favoriet: ‘Organisaties
zijn gemeenschappen van mensen,
geen verzameling van personele
productiemiddelen’. Zolang Ariëla haar
bijdrage kan leveren aan het eerste deel
van deze quote, is ze op haar plek binnen
OVER-gemeenten.

Mara: ‘Het is soms bovendien nog
zoeken. Hoe maak je goede afspraken
waarop je kan sturen en waarop je je
kunt verantwoorden? Hoe zorg je dat de
persoonlijke ontwikkeling, de manier van
werken én de samenwerking met anderen
in vorm blijft?’
Uitgepuberd
Begint de sleet er dan een beetje in
te komen? Bij de start van OVERgemeenten was aan ambitie geen gebrek:
schaalvergroting, minder kwetsbaarheid,
innovatie, creativiteit en ga zo nog maar
even door. Hoe is dat nu na zes jaar?
‘Nou, het was aan het begin ook niet direct
rozengeur en maneschijn, hoor!,’ lacht
Ariëla. ‘De jonge fusieorganisatie die ik
aantrof, was verdeeld. Een groep collega’s
had moeite met alle veranderingen, een
andere groep zag voor zichzelf mooie
kansen. Het Nieuwe Werken was toen
nog echt nieuw.’ Fenna herkent dat.
‘In het begin van OVER moest iedereen
ontzettend wennen. Nieuwe collega’s,
nieuwe functies, andere afdelingen, je
‘vaste’ plekkie opgeven. De begeleiding
van de wat minder flexibele medewerkers
kon achteraf wel beter. Die collega’s
moesten ineens ook gaan ‘flexwerken’.
En als je geen profiel op Yammer of
Facebook had, hoorde je er eigenlijk

niet bij. Dat was voor sommige collega’s
moeilijk.’
Ariëla: ‘Een organisatie heeft ook een
levensloop en we lijken nu een beetje
uitgepuberd. We zijn in een fase waar we
dat wat we geleerd hebben, proberen te
borgen in de bedrijfsvoering. Dat wat toen
goed leek, wegen we opnieuw. We houden
de goede dingen en wat niet handig is,
gaat overboord. We blijven veranderen, of
beter gezegd, we blijven ons ontwikkelen.
Maar hoewel ik het vuur van de eerste
jaren soms mis, is OVER voor mij nog
steeds een hele fijne werkplek.’
Mara: ‘We zijn zeer ambitieus gestart.
En door de tijd heen hebben we soms
even pas op de plaats moeten maken,
om daarna weer verder te kunnen. Maar
als ik het overzie, dan blijven we grote
stappen maken. Soms vergeten we dat
zelf weleens te zien.’
Samenwerking gaat veranderen
En hoe ziet de toekomst van OVER
eruit volgens de dames? Fenna ziet
de randvoorwaarden voor flexwerken
de laatste tijd aanzienlijk verbeteren:
‘Tot 2016 liepen de middelen wel een
beetje achter op de manier waarop we
wilden werken. Flexwerken op logge,
traag werkende computers en met vaste

telefoons is niet optimaal. Gelukkig
heeft iedereen in 2016 een mobiele
telefoon gekregen en gaan we in 2017
over op mobiele-(laptops) en meer
activiteitgerichte werkplekken.’
Ook Mara ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet: ‘Hoe we als
gemeenten samenwerken, gaat de
komende jaren verder veranderen. Er
komt steeds meer op gemeenten af en
we werken steeds meer samen met
burgers en instanties. Die denken niet
in begrenzingen van gemeentegrenzen.’
Denkt ze dat er meer gemeenten zich
bij OVER zullen aansluiten? Er staan in
het logo ten slotte nog een paar stippen
open. Mara: ‘Samenwerken kan op
meerdere manieren. Ik denk zeker dat
samenwerking in de regio’s veel meer
vorm gaat krijgen. Of daarvoor ook
bestuurlijke fusies nodig zijn, is voor
mij nog maar de vraag.’
Tekst: Lucien van der Plaats,
	OVER-gemeenten
Foto’s:	José goddart
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Gemeente Purmerend

Wij willen geen
kastanjeboom

Gezellige drukte in de binnenstad van Purmerend.

Werken vóór en mét bewoners
De samenleving is het vertrekpunt voor de
gemeente Purmerend. Dit krijgt dit steeds
meer handen en voeten in de dagelijkse
praktijk van het werk. Medewerkers gaan
vaker dan voorheen naar buiten en leggen
direct contact met inwoners. Ze zoeken
samen naar de meest passende oplossing.
Het vraagt om een wezenlijk andere
manier van denken en doen: je moet
uit je comfortzone, je oude gewoontes
soms loslaten. Soms moet je ook
iets uitproberen. Dat betekent dat
medewerkers de ruimte krijgen om te
experimenteren en die durven ze ook
steeds meer te nemen.
Purmerend is er nog niet, de organisatie
is nog in ontwikkeling. Maar het is
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overduidelijk dat deze manier van werken
niet alleen betere resultaten oplevert voor
de inwoners, maar dat het werk er ook
veel zinvoller, interessanter en leuker van
wordt.

aanpassingen in het huis. Vaak begrijpen
mensen de brief niet goed en het komt
wel eens voor dat er iets niet klopt. Soms
zijn ze het er niet mee eens en willen ze
bezwaar maken.

Zo’n 700 medewerkers werken voor
Purmerend. Met 80.000 inwoners heeft
de stad een belangrijke functie op het
gebied van zorg, cultuur en economie in
de regio Waterland. Het is een stad met
ambities waarin het goed wonen, werken
en recreëren is.

Nick Steenhagen, secretaris bij het team
Juridische Zaken, weet het inmiddels
uit ervaring: ‘Het maakt een wereld van
verschil om even persoonlijk te praten
met deze mensen. Daarom nodigen we de
ontvangers van de brief uit om met hun
verhaal of hun vragen langs te komen.
Het is een pilot. Eerst kijken hoe het werkt
en of het aanslaat: komen er mensen op
af, wat voor vragen stellen ze, wat levert
het op?’

Persoonlijk contact maakt een wereld
van verschil
Elke maand stuurt de gemeente vele
brieven naar Purmerenders als antwoord
op hun aanvraag voor de Wmo. Dus voor
huishoudelijke hulp, een scootmobiel of

Uit zijn ervaring met hoorzittingen aan
huis (als bewoners bezwaar hebben

vooral om zijn wekelijkse klaverjasavond
gaat, dan is daar makkelijker een andere
oplossing voor te bedenken.’
Nick over zijn werk: ‘Ik krijg alle ruimte
om dit op poten te zetten en uit te
proberen. Het is geweldig dat ik zo
mensen echt kan helpen.’
Korte lijnen in de wijk
Conny Groot is één van de zeven
wijkmanagers in Purmerend. Sinds kort
experimenteert ze in haar wijk Overwhere
met een andere, veel directere manier
van samenwerken. Ze heeft contact

Kastanjeboom?
We willen geen kastanjeboom!
De Haya van Somerenstraat in Purmerend
is een gezellig hofje waar kort geleden nog
een Kastanjeboom stond. De boom werd
echter ziek, ging dood en moest weg. De
gemeente dacht er goed aan te doen een
nieuw exemplaar te planten, maar daar
dacht de buurt nou net even anders over.
Wijkmanager Conny Groot ging toen in
gesprek met bewoner Nico Velzeboer.
‘De kastanjeboom voor onze deuren
stond midden in het hofje. Door de grote
hoeveelheid bladeren werd het vaak al
vroeg donker in huis,’ stelt Nico Velzeboer.
‘Toen de boom door ziekte weg moest,
hadden we plots meer uitzicht. Het was
ook veel lichter in de woning. Toen we
hoorden dat de gemeente een nieuwe
kastanjeboom wilde plaatsen, zocht ik
contact met wijkmanager Conny Groot.
We wilden namelijk helemaal geen nieuwe
kastanjeboom, hadden onze eigen ideeën
over de invulling van deze plek.’
‘Mij werd al snel duidelijk dat de buurt
iets anders wilde en dat zelf kon regelen,’
vertelt Conny. ‘Nico vertelde dat hij en
z’n buren goede contacten hadden met
een hoveniersbedrijf uit Purmerend.
Zo ontstond het idee dat zij zelf contact
zouden zoeken met de hovenier om
een plan te laten uitwerken. Vervolgens
zouden de bewoners mij de offerte
toesturen ter beoordeling.’

gemaakt) weet Nick dat een persoonlijk
gesprek heel verhelderend is. ‘Soms blijkt
dat de gemeente een fout heeft gemaakt
of niet op basis van de juiste informatie
een besluit heeft genomen. Dan kunnen
we dat nog recht zetten. Als ik uitleg welke
keuzes de gemeente moet maken, zijn ze
best bereid het besluit te accepteren, ook
al is het nadelig voor henzelf. Het gesprek
biedt ook de mogelijkheid om over andere
oplossingen na te denken. Iemand wil
bijvoorbeeld een scootmobiel, omdat hij
anders geen sociale contacten meer kan
onderhouden. Als bij navraag blijkt dat het

via Whatsapp met de wijkagent, een
wijkadviseur van Clup Welzijn, handhavers
van de gemeente en medewerkers van
Stadsbeheer en Uitvoering.
Zo willen ze snel en efficiënt kunnen
reageren op wat er in een wijk speelt.
Conny de Groot: ‘We leren om oude
werkpatronen los te laten. We doen iets
omdat het nodig is, niet meer alleen
omdat het afgesproken is. Het is best
even wennen, maar zorgt voor meer
betrokkenheid.’

Binnen anderhalve maand klaar!
‘Toen ik de offerte en het ontwerp kreeg,
waren we als gemeente snel akkoord
met de bewonersplannen’, aldus Conny.
‘Natuurlijk heb ik het intern wel even
goed besproken, maar verder zijn er
weinig ambtenaren bij betrokken geweest.
De buurt heeft het zelf opgepakt en de
rekening gestuurd. Binnen anderhalve
maand sloten we het hele proces af en
was iedereen tevreden. Het ging allemaal
anders dan we gewend zijn en het werkte
prima’.

Tekst:

Fia Sanders en Floris Roos,
Purmerend
Foto’s: Floris Roos, Gert-Jan Odijk,
Bart Homburg
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Beeldend werken

Media Service Haarlemmermeer
Van klassieke reprodienst naar modern
multimedia centrum
Papierloze kantoren. We zien ze steeds meer oprijzen. Ook wij als overheden ontkomen daar niet aan.
Immers de digitale overheid wordt ons centraal opgelegd en zal ons allemaal in de komende jaren bereiken.
Dus alle acties zijn gericht op het de deur uitwerken van zoveel mogelijk papier aangezien we steeds
mobieler en digitaler werken. Een heerlijk duurzame gedachte. Maar toch blijkt dat papierloos werken nog
lang niet bij iedereen is geland. Dat is opmerkelijk, want wat houdt ons dan tegen? Zijn we als ambtelijke
organisaties dan zo verknocht aan het vertrouwde papier? Grote kaarten, dikke papieren dossiers,
publicaties, boekjes, folders en al zo meer. In het Media Service gemeente Haarlemmermeer merken we als
geen ander dat de verandering gaande is. Enige jaren geleden lieten we bij de reprodienst Haarlemmermeer
de papier verslindende persen dagelijks op volle toeren draaien. Nu leid ik daar een meedenkend en
adviserend multimedia centrum.
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Groeien door loslaten
Volgens mij is het een kwestie van tijd. Papier is tastbaar en
voelt vertrouwd. Dat laat je niet zomaar los. Maar dat het
door de digitalisering rap een andere kant op gaat, merken
wij dagelijks. De vraag van nu is echt anders. Mede daarom
zien we bij omliggende overheden dat veel reprodiensten zijn
gestopt of wegbezuinigd. In Haarlemmermeer zijn wij nog altijd
springlevend. Wij hebben het over een andere boeg gegooid en
zijn nog lang niet uitgegroeid.
Tegenwind trotseren
Zo makkelijk als het klinkt, is het beslist niet gegaan. De wens
om te groeien in een juist krimpende ambtelijke organisatie
gaat zelden zonder tegenwind en vaak is het flink doortrappen.
Allereerst moet je dus de sceptici overwinnen die denken dat
als alles digitaal gaat een reprodienst overbodig wordt. Dat
gold zeker ook in Haarlemmermeer en ja, als je vast aan je
product houdt, word je door prijs of veranderde vraag vroeg
of laat uit de markt gedrukt. Maar zo hoeft het dus niet te
gaan. Immers elektrisch licht is ook niet uitgevonden door een
kaars constant te verbeteren. Het is een kwestie van vooruitkijken en vooral niet bang zijn om gebaande paden te verlaten.
Vakmanschap vraagt innovatie. Je moet niet alleen de vragen
kunnen blijven beantwoorden, maar ze ook voor zijn. Dat vraagt
iets van je team. De basis blijft altijd bestaan. Het blijft een
route van advies, naar idee, ontwerp en dan de uitwerking.
Vooral die laatste stap vraagt kennis van nieuwe methoden,
media en technieken. Daarin hebben we geïnvesteerd, niet
alleen in werktijd, maar ook eromheen. De passie voor je vak
stimuleert je ook om op ontdekkingsreis te gaan en je te willen
ontwikkelen. Van 2D naar 3D en in digitale beeldbewerking en
animatie technieken.
Creatief inzetten
Media Service Haarlemmermeer beschikt over veel kennis en
kunde en zet die dagelijks in. We maken nog steeds brochures
en gemeentelijke uitgaven, maar besteden meer tijd aan
het creatief ontwikkelen van gemeentelijke campagnes.
Bij de betreffende onderwerpen, zowel intern als extern,
zetten we de daarbij horende communicatiemiddelen in. We
ontwikkelen verder podium- en promotie materialen voor
diverse evenementen, ook landelijk. Daarnaast hebben we
eigen camera-apparatuur en werken we met nieuwe software,
waarmee we beeld in allerhande vorm kunnen bewerken en
inzetten, zowel stilstaand als bewegend. Dit voor toepassing in
social media of welk gewenste evenement of congres ook. We
kunnen heel veel. Belangrijk is dan ook dat anderen dat weten.
Mediarijp en digitaal geschikt
Ons college weet wat we kunnen. Zij zijn inmiddels gewend
voor de eigen camera te verschijnen en op een andere manier
onze inwoners en bedrijven tegemoet te treden. Ook op
informatieavonden en/of bij speciale projecten passen we veel
nieuwe digitale methoden toe om informatie eenvoudig en snel
te presenteren en te delen.
Maar het vraagt tevens om een optimale samenwerking met
onze communicatieafdeling. Ook de adviseurs maken de slag
naar digitaal. Zij adviseren hun interne klanten en zoeken welk
middel het beste bij de vraag en het gewenste effect past. We
zijn elkaars verlengstuk geworden en denken intensief met
elkaar mee. Dat zorgt voor verrassende campagnes en een goed
onderscheidend vermogen tussen de vele boodschappen die je
als gemeente dagelijks brengt.
Steeds leuker
Inmiddels werken we ook voor collega’s in de regio. Van
eenvoudige producties tot ingewikkelde concepten. Ook de
ontwikkeling van deze FLEXkrant en styling van de Week van de
Mobiliteit vinden bij ons zijn oorsprong. Zo zie je: innovatie heeft
niet alleen ons bestaansrecht aangetoond, maar ook het werk
van mij en de grafische specialisten leuker gemaakt. Het vraagt
om steeds meer verdieping. Meegaan met trends en je tijd zorgt
echt voor meer plezier in je werk én baanzekerheid.

Tekst: 	Stefan van Tellingen, Haarlemmermeer
foto:
margo oostERveen
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Beter vlekken
in je nek dan
roest in je hoofd

Tekst: Agnes Kroon, Purmerend
Foto’s:	Rik Vuurmans

In- en externe mobiliteit, hoezo?
We waren oprecht ontsteld, consulenten op een uitzendbureau, toen onze
vestigingsmanager aankondigde dat wij op elkaars balie ingewerkt moesten worden.
Ik werkte met veel plezier aan de productiebalie waar mijn uitzendkrachten schoonmaker,
monteur of inpakker waren. Nu moest ik bij de medische balie verpleegkundigen en
thuishulpen gaan inzetten op allerlei diensten en locaties. En op die locaties overleggen
met de managers. Ik moest me verdiepen in hun cao’s; ziekenhuizen, thuiszorg en
gehandicaptenzorg om de verloning correct uit te kunnen voeren. Het was ingewikkeld
en ik moest behoorlijk uit mijn comfortzone zoals dat tegenwoordig heet.
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Agnes Kroon is zelfstandig
loopbaanadviseur en
begeleidt bij gemeente
Purmerend individuele
trajecten en geeft
workshops in de Week
van de Mobiliteit.

Veel later realiseerde ik mij wat het mij gebracht heeft. Kennis
van verschillende vakgebieden, inzicht in cao-toepassingen en
communicatievaardigheden. Ik leerde klantgericht zijn, plannen,
organiseren en netwerken. En daardoor kon ik op vestigingen in
de hele regio worden ingezet. Interne mobiliteit, al kende ik dat
toen nog niet. Mijn collega uitzendconsulent ging tijdelijk aan de
slag op het bedrijfsbureau van een externe klant. En heeft zich
daar kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig leidinggevende.
Vastroesten in je comfortzone
Waarom zou je het doen, intern of extern bewegen? Uit
onderzoek van Intelligence Group blijkt dat een financiële
beloning de belangrijkste motivatie is om intern te bewegen. Het
zakentijdschrift Forbes schrijft waarom het voor jezelf belangrijk
is. ‘Als je vast gaat roesten verlies je je talenten en mogelijkheden
uit het oog. En dat is schadelijk voor je ontwikkeling en
baankansen’.
Herken je deze tekenen dat je te lang bent blijven hangen
in je baan?
- Je kunt geen drie werkgevers in je omgeving opnoemen waar
mensen met jouw vaardigheden werken. Simpelweg omdat je je
baankansen niet in de gaten houdt;
- Je hebt geen antwoord op de vraag ‘wat zijn de drie
belangrijkste capaciteiten die je nodig hebt om snel een nieuwe
baan te vinden’. Je hebt namelijk geen idee waar de markt
momenteel behoefte aan heeft;
- Je werkt niet aan projecten die je inspireren of waar je blij van
wordt;
- Als iemand je vraagt wat je in 2012 deed, weet je dat niet omdat
alle jaren ongemerkt in elkaar over zijn gevloeid;
- Zodra je je werkplek verlaat, denk je niet meer aan je werk. Je
verzint geen nieuwe ideeën om je functie nog beter uit te voeren.
De comfortzone is de (mentale) plek waar je je veilig voelt. Maar
het is ook de plek waar je je niet zult ontwikkelen. Hoe zit het met
jouw werkplezier? Ben jij duurzaam inzetbaar tot je pensioen?
Doe je werk waarbij je persoonlijke doelstellingen en die van de
organisatie zoveel mogelijk samenvallen?
Wisseling van werkomgeving helpt om nieuwe inspiratie en
energie op te doen. Overweeg dat eens als je nadenkt over een
volgende stap in je carrière. Wat ook een zijwaartse stap kan zijn.
RegioFlexWerk geeft geweldige mogelijkheden om jezelf te
ontwikkelen zonder dat het meteen consequenties heeft. Je kunt
tijdelijk op een andere plek of bij een andere organisatie gaan
werken. Je kunt nieuwe vaardigheden leren in een flexklus.
Wat levert het op?
Na afloop van de werkzaamheden keer je terug in je eigen
functie met een frisse blik. Misschien heb je nieuwe ideeën voor
je functie of de wens om een training of opleiding te volgen. De
opgedane werkervaring kan helpen bij latere sollicitaties. Door te
rouleren naar andere afdelingen ontstaan nieuwe verbanden en
contacten die kunnen zorgen voor betere afstemming binnen de
organisatie.
Kleine stapjes zijn ook vooruitgang
Begin met onderzoeken bij jezelf waar je goed in bent en waar je
energie van krijgt. Praat eens met mensen in je omgeving over je
kwaliteiten, over je vak en de ontwikkelingen. Onderzoek hoe je
van toegevoegde waarde bent en het verschil maakt in je team.
En kijk met de antwoorden op deze vragen in je achterhoofd eens
naar de vacatures en flexklussen die voorbij komen. Wat zou jij
kunnen en wat zou jij graag willen leren?
Daag jezelf uit. Zelfreflectie en de bereidheid om een leven lang
te leren zijn noodzakelijk. Dat betekent echt niet dat je met een
vierjarige opleiding moet starten. Zet een gesprek over jouw
loopbaan, jouw wensen en mogelijkheden jaarlijks op de agenda
met je manager.
Spannend? Dat is het zeker. Vlekken in je nek? Vast. Geen fouten
willen maken? Dan leer je ook niks. Durf je niet? Toch doen. Begin
gewoon, probeer het uit. Gun jezelf deze ervaring en neem zo zelf
de regie over je loopbaan. Vooruitgang boeken in de richting die
je graag wilt motiveert enorm. En daarbij maakt het niet uit hoe
groot die vooruitgang is. Bij elke stap neemt je zelfvertrouwen toe.
Kleine stapjes zijn ook vooruitgang!
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Mobiliteit en
wendbaarheid
Mobiliteit en wendbaarheid
Het credo van deze tijd
Maar wat heeft allemaal voor zin?
En wat houdt het eigenlijk in?
Decennia lang wordt van alles bedacht
Opgericht en in kaart gebracht
Bureaus en testen groeien als paddenstoelen uit de grond
Maar is dat waar mobiliteit voor stond?
Jobrotation, loopbaancoaches, training solliciteren
Mobiliteitscentra, cv’s updaten en flexibiliseren
Maar waarom dat aangaan, als je jezelf kent?
En waarom veranderen, als je tevreden bent?
Want laten we eerlijk zijn, van wie moet je bewegen?
Dat je een baan hebt is toch al een zegen?
Laten we even bij de ontwikkelingen stilstaan:
Zeker in overheidsland verandert het doel van ons bestaan
De burgers en politiek willen het tij gaan keren
Van een ‘bepalend bolwerk’ naar ‘participeren’!
Binnen een paar jaar hebben we dezelfde rechten en plichten
Als 80% van mensen die arbeid verrichten
De andere positie waar we nu in verkeren
Zal verdwenen zijn. En ook door het digitaliseren
Worden er andere kennis en competenties gevraagd
Je wordt aan alle kanten uitgedaagd
Wat kan ik er dan aan doen? zul je nu wel denken
Wel, zou fijn zijn als we dat snel konden bedenken
Aantrekkelijk zijn is eigenlijk de essentie:
Zorgen dat je inzetbaar bent, open en ‘fancy ‘
Dat je iets kan toevoegen aan wat al bestaat
Of dit nou achter je bureau is, in vergaderingen of op straat
Hoe bereik je dat? Was daar maar antwoord op…
Eigenlijk is het in een notendop:
Blijf je bewust van waar je staat
En weet waar je naartoe beweegt en gaat
Blijf bij en spring in op de veranderingen die gaan komen
Ga eens lekker sparren en met inspirerende mensen bomen
Bepaal je koers en neem de regie over wat je wil
Dan zijn de bureaus en mobiliteitsdeskundigen stil
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Tekst:	Caroline Schouten, Purmerend

Regioflexwerk(t)
door!

Tekst:	Sonja Tabales, Haarlemmermeer

De meeste medewerkers van de deelnemende organisaties zijn inmiddels bekend
met het platform RegioFlexWerk (RFW). Je kunt daar naar interessant werk zoeken
om een leuke uitdaging aan te gaan; zowel binnen als buiten de eigen organisatie.
Een mooie manier om je talenten breder in te zetten én te leren van andere
organisaties of afdelingen. Organisaties kunnen via dit platform voor een klus
iemand met expertise en een ‘blik van buiten’ vinden. Sinds kort zijn ook gemeente
Amsterdam, het Openbaar Ministerie, Parket Noord-Holland Noord en gemeente
Hilversum aangesloten bij RegioFlexWerk.

‘Nieuwe’ website

Een registratie op RegioFlexWerk.nl biedt met de introductie van de ePortfolio
diverse nieuwe mogelijkheden voor zowel externe kandidaten als medewerkers
van de aangesloten organisaties. Naast een complete restyle van het bestaande
kandidaataccount biedt de toevoeging van de ePortfolio nu de mogelijkheid om
een cv als word- of pdf-bestand te uploaden. Verder kun je extra bestanden
toevoegen aan je profiel (zoals diploma’s en getuigschriften) en deze al dan niet
tonen binnen de kandidatenbank.

Laat jij je vinden?

Je kunt een profiel aanmaken op RegioFlexWerk.nl . Aangesloten partijen kunnen jouw
talent dan vinden in hun RFW-zoekfunctie. Vaak zijn het HRM/Recruiters en managers
die deze functie gebruiken. Na het invullen van je persoonlijke wensenprofiel kun je je
ePortfolio publiceren in de kandidatenbank. Je cv kun je natuurlijk ook gebruiken om
te solliciteren op openstaande vacatures Via één klik creëer je een publiek profiel in de
vorm van een eigen webpagina die je kunt delen met anderen.

Voor klussen,
vacatures en stages
Extra voor jou:
Mijn ‘loopbaancenter’

M obiel

Op het platform vond je altijd al ‘tijdelijke’ klussen. Sinds kort bieden alle regiopartners
ook vacatures en stages aan. Door de samenwerking tussen de deelnemende
organisaties wordt de markt van vraag en aanbod ruimer en de kans op een goede
match groter.
Als medewerker van een aangesloten organisaties heb je toegang tot ‘Mijn
loopbaancenter’. Hier bieden we je in samenwerking met Online Talent Manager
geheel gratis zelftesten aan. Resultaten van deze tests worden automatisch
opgeslagen binnen het loopbaancenter. Testresultaten via andere bronnen, zoals
bijvoorbeeld Meesterinjewerk.nl, kun je hier ook toevoegen door deze als digitaal
bestand te uploaden.

fle x ibel

toekomstgericht
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Wie gebaande
paden verlaat,
verrijkt zichzelf
met nieuwe
inzichten.

Laat je inspireren!
MediaService@Haarlemmermeer.nl

