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1. Leeswijzer 

 

Dit Masterplan POA heeft als doel om te komen tot het versterken van de positie van HR en het 

verbeteren van de verbinding tussen medewerkers en werk in de organisatie. Wat is de huidige 

stand van zaken, wat gaat goed en wat kan beter? 

We erkennen met dit plan dat de rol van HR, als discipline, maar ook als vakgebied, de komende 

periode versterkt dient te worden. 

We begrijpen de “business”. We weten van elkaar wat er staat te gebeuren, wat er moet 

veranderen en welke rol HR daarin (blijvend) zal moeten spelen. 

We gaan het doen. We weten dat we in actie moeten komen, dat we de ontwikkelthema’s om 

moeten zetten in daadwerkelijke agendapunten. 

In hoofdstuk 2 leest u de aanleiding tot de noodzakelijke ontwikkelingen en het doel dat zal 

worden nagestreefd. Hoofdstuk 3 geeft een beknopte weergave van de afgesproken werkwijze, 

waarbij aan de hand van interviews een goed beeld is verkregen betreffende de huidige stand van 

zaken. 

In hoofdstuk 4 leest u de meest relevante bevindingen, oftewel speerpunten, die prioriteit vergen 

binnen de HR Strategie. De speerpunten zijn voorzien van adviezen. Vervolgens geeft het 

Masterplan POA in hoofdstuk 5 een globale planning weer, waarbij opgemerkt wordt dat een 

concreet projectplan volgend zal zijn.  

Hoofdstuk 6 geeft een waarschuwing af betreffende het voortdurende geluid betreffende de hoge 

werkdruk en zal met grote zorg door HR in de gaten worden gehouden. Quick wins staan benoemd 

in hoofdstuk 7, waarna hoofdstuk 8 afsluit met tevens een visie op de (voorlopige) formatie 

opbouw van het taakveld HR. 
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2. Inleiding 

De roep om professionaliteit is groot 

De RUD Noord-Holland Noord staat aan de vooravond van het bepalen van een hernieuwde visie, 

een nieuwe koers. Een belangrijk aspect hierbij is de komst van de Omgevingswet. Maar ook de op 

handen zijnde takendiscussie met de ‘Founding fathers’ en de output financiering zullen onderdeel 

gaan uitmaken van toekomstgerichte keuzes voor de RUD NHN. Strategisch gezien zal de 

organisatie goed moeten kunnen inspelen op deze en andere externe ontwikkelingen.  

Wat wordt onze core business? Hoe kunnen we ons het beste profileren? Hoe zorgen we ervoor dat 

onze opdrachtgevers de RUD betrekken aan de voorkant van het proces? Hoe kunnen we onze 

integrale blik naar buiten verruimen en beter benutten? Blijven we een Regionale uitvoeringsdienst 

of gaan we inzetten op het zijn van een Omgevingsdienst?  

Deze aspecten betekenen wat voor medewerkers. Een andere manier van werken zal noodzakelijk 

worden. De RUD is nu een toetsende organisatie. Regels toepassen. Die rol zal veranderen. De 

Omgevingswet betekent onder andere van inspraak naar participatie. Met veel stakeholders 

werken aan een prettige leefomgeving. Een cultuuromslag en complexe politiek/bestuurlijke 

processen. Dat betekent niet alleen wat voor houding en gedrag van medewerkers, maar ook voor 

de noodzakelijke competenties en vaardigheden, zowel binnen het primaire proces als binnen het 

Bedrijfsbureau.  

Is onze organisatie klaar voor de toekomst?  

HR zal bij het beantwoorden van de personele vragen een belangrijke, verbindende rol naar de 

medewerkers en organisatie moeten gaan spelen. Het “Masterplan POA” is hierbij bepalend voor de 

denkrichting van de bevindingen en de daaropvolgende adviezen aangaande de noodzakelijke 

ontwikkelopgaven vanuit de afdeling HR. De verbinding met de koers, visie en organisatiedoelen 

van de RUD Noord-Holland Noord zal een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het kan niet zo zijn 

dat, mede gelet op de leeftijdsopbouw binnen de organisatie en de gevolgen van het generatiepact, 

er geen visie en aandacht wordt gegeven aan een deugdelijk leeftijdsbewust personeelsbeleid en 

strategische personeelsplanning.  

Oldtimers waardeloos of waardevast? Het antwoord laat zich raden. Het masterplan zal ook hier, 

aan de hand van richtinggevende adviezen, in moeten voorzien.  

Wat voorafging aan het schrijven van het masterplan.  

Eind april 2017 is het Teamhoofd HR op interim basis gestart met een heldere opdracht. Het maken 

van een analyse van de huidige stand van zaken binnen HR en het benoemen van de noodzakelijke 

ontwikkelopgaven voor de komende periode. Een plan van aanpak en de implementatie van 

gedragen toekomstgerichte ontwikkelthema’s zal volgend dienen te zijn. Het Teamhoofd HR a.i. zal 
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nauw samenwerken met het huidige HR team en zoeken naar de samenwerking en verbinding met 

de organisatie, haar leidinggevenden, de Ondernemingsraad, het Georganiseerd Overleg en 

medewerkers. Voor de beeldvorming en latere adviezen, hieronder de huidige functionele bezetting 

van het HR team, peildatum april 2017. 

Functie Naam Aantal uren per 

week 

fte Toelichting 

HR adviseur C. Hagemeijer 28,8 0,80 Neemt vanaf 1 april 2017 deel 

aan het generatiepact 

Medewerker HR S. van den Berg 28,0 0,78  

Administratief 

medewerkster 

Bedrijfsbureau 

M. Best  16,0 0,44 Ter ondersteuning van het 

verwerken van declaraties en het 

op orde brengen van fysieke 

personeelsdossiers 

Teamhoofd HR a.i.  A. van der Will 32,0 0,88 Externe inhuur tot 1 maart 2018 

 Totaal  104,8 2,9  

  

De eerste indruk (eind april) was een HR team met de bereidheid om er voor te gaan. Zeer 

betrokken naar elkaar toe, loyaal en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Harde werkers. 

Sinds de start van de RUD NHN, op 1 januari 2014, hebben zij hard gewerkt om de dienstverlening 

vanuit HR op poten te zetten. Beide HR functionarissen hadden bij de start van de RUD NHN geen 

HR achtergrond. Het plaatsingsproces is de onderlegger geweest voor de toekenning van deze 

functies aan de huidige HR functionarissen. Dat heeft bij de start enige belemmeringen opgeleverd 

voor wat betreft het eigen maken van de nieuwe materie.  

Desalniettemin is de operationele en tactische dienstverlening zo goed mogelijk op de rol gezet. 

Denk dan o.a. aan de administratieve handelingen, die wettelijk verplicht zijn in de personeels- en 

salarisadministratie, het opstellen en laten vaststellen van vele regelingen, de afhandeling van 

werving- en selectieprocedures en verzuimbegeleiding, alsmede de basisadvisering op 

rechtspositionele vragen van leidinggevenden en medewerkers en het leveren van stuurinformatie 

uit de personele systemen. De functionarissen hebben hun expertise wat dat betreft goed weten te 

ontwikkelen.  

De brede adviesrol echter, zijnde de adviseur als eerste functionaris van het management of liever 

gezegd de rol van businesspartner en sparringpartner op het niveau van strategische 

organisatieontwikkeling, zijn thema’s die de afgelopen jaren achtergesteld zijn gebleven. 

Beleidsmatig is er weinig tot niets ontwikkeld. De focus kwam te liggen op het “going concern”, de 

waan van de dag en ad hoc afhandelen van vragen en/of het oplossen van problemen. Overigens 

werkzaamheden die gewoon gedaan moesten worden, laat dat helder zijn. Voor het werken aan 
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een gedeelde visie op de noodzakelijke strategische personeelsontwikkeling van de RUD NHN was 

echter onvoldoende ruimte en aandacht.  

De afgelopen jaren is diverse keren geprobeerd, mede ook door externe inhuur, de (strategische) 

kar vlot te trekken. Ondanks goede inspanningen, heeft dat niet het gewenste resultaat 

opgeleverd. Ongewild en onbedoeld werd de afdeling HR een beetje het “stiefkindje” van de 

organisatie. Al een lange periode is het geen vanzelfsprekendheid meer om HR te betrekken bij 

bedrijfsvoering, technische en organisatiekundige vraagstukken. HR is letterlijk gepositioneerd aan 

het einde van de gang.  

Het doel van dit masterplan is erop gericht om de positie van HR binnen de organisatie te 

versterken en de verbinding tussen medewerkers en het werk te verbeteren. We zetten 

daarbij minimaal de volgende competenties in: creatief, moedig, volhardend, gedreven 

en vooral ZICHTBAAR.  

 

Eén voor allen, allen voor één!  

We behouden binnen HR het goede en omarmen de aanwezige expertise. We zetten in op verdere 

persoonlijke- en organisatieontwikkeling, de juiste verdeling van verantwoordlijkheden en taken 

tussen leidinggevenden en HR (integraal management) en last but not least doen we dat met een 

vleugje happiness en stralen dat uit naar de organisatie. 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/sites/default/files/styles/slider/public/banner/sunset-people-cropped.jpg?itok%3DpXrRHhO9&imgrefurl=https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/&docid=XZg4PuFDHKaZQM&tbnid=T7BmKwoBCUQr3M:&vet=10ahUKEwjQy67s2YvUAhUNLFAKHWTiBd44yAEQMwgYKBYwFg..i&w=1080&h=397&bih=673&biw=1366&q=happiness&ved=0ahUKEwjQy67s2YvUAhUNLFAKHWTiBd44yAEQMwgYKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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3. Werkwijze  

Om te komen tot onderbouwde adviezen, betreffende de ontwikkelopgaven, is het Teamhoofd HR 

a.i. gestart met een analyse door middel van het voeren van een aantal interviews. De 

gesprekspartners waren de Directeur, de manager Bedrijfsbureau, de afdelingsmanagers, de 

teamleiders, de voorzitter van de Ondernemingsraad en met een lid van het Georganiseerd 

Overleg.  

Voorafgaande aan de gesprekken zijn een aantal standaard vragen geformuleerd. De vragen 

hadden een duidelijke link met de wens een aantal belangrijke ontwikkelopgaven te selecteren. Dit 

in het bijzonder om de integrale benadering te kunnen waarborgen en de rode draad uit de 

interviews te kunnen selecteren.  

Er is gekozen om van “buiten” naar “binnen” te werken. De volgende vragen zijn hiertoe aan de 

orde gekomen: 

 Hoe ziet de omgeving van de RUD NHN eruit en welke ontwikkelingen zijn er nu en in de 

toekomst gaande? 

 Welke producten en diensten worden er geleverd? 

 Welke ontwikkelingen hebben het grootste effect op de te leveren dienstverlening en hoe 

leggen we de verbinding met de koers en visie van de organisatie?  

 Welke ontwikkelingen en trends zien we de afgelopen jaren binnen het personeelbestand? 

 Hoe wordt er samengewerkt binnen de afdelingen, maar ook organisatiebreed? 

 

Vervolgens hebben we met deze werkwijze geprobeerd deze items onderling te verbinden met het 

gewenste HR beleid. De volgende vragen kwamen aan bod? 

 Waar en hoe kan de inzet van HR direct waarde toevoegen? 

 Wat moeten we beter gaan organiseren om een goede dienstverlenende organisatie te blijven? 

 Welke HR initiatieven hebben de meeste impact op het resultaat? 

 Welke speerpunten horen thuis binnen het Strategische HR-plan? 

 Wat verstaan we onder de noodzakelijke Quick wins? 

Naast deze vragen, was er voldoende ruimte om andere, voor de gesprekspartners, belangrijke 

zaken aan te halen. De interviews zijn met toestemming van de gesprekspartners opgenomen en 

tijdens het schrijven van het masterplan uitgeluisterd en binnen de adviezen samenvattend, waar 

mogelijk, onder de thema’s verwerkt. Deze werkwijze heeft de basis gevormd voor het benoemen 

van de Algemene bevindingen en adviezen. De zogenaamde speerpunten binnen het proces van 

ontwikkelen.  
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4. Algemene bevindingen (speerpunten) en adviezen 

Op dit moment worden er haperingen geconstateerd in de begeleiding door HR, in het bijzonder op 

het gebied van de strategische (personele) ontwikkeling van de organisatie. Het benoemen en 

erkennen van een aantal (cruciale) oorzaken en tegelijkertijd werken aan het oplossen en 

verbeteren daarvan, geeft de organisatie voldoende ruimte om op tijd het tij te doen laten keren. 

Echter daar zullen gedragen (strategische) beleidsplannen aan ten grondslag moeten liggen. Een 

zwaarwegende kanttekening moet gezet. Wanneer de basisprincipes, strategische keuzes en de 

implementatie daarvan niet op orde komen, dan zal dat de verdere ontwikkeling van de organisatie 

en haar dienstverlening in gevaar kunnen brengen. Niks doen is geen optie meer! 

 

Naar aanleiding van vele adviezen, zal HR het voortouw dienen te nemen om samen met de 

organisatie en/of stakeholders overleggen, workshops en afspraken te arrangeren, zodat de 

overgenomen adviezen omgezet kunnen worden in daadwerkelijke agendapunten, bijbehorend 

beleid en een concreet projectplan, weggezet in tijd.  

a. De afdeling HR zal zich moeten ontwikkelen om tegemoet te kunnen komen aan 

de vragen vanuit de organisatie.  

Het team HR staat de komende periode voor flinke ontwikkelopgaven. De organisatie vraagt om 

een duidelijke visie vanuit HR en begeleiding bij de ontwikkeling van de organisatie, de technische 

bedrijfsvoering en personeel. We zullen moeten blijven werken vanuit een betrouwbare 

administratieve basis en zorgen dat de regelingen up to date, toegankelijk en gebruiksvriendelijk 

zijn. Onze informatie is juist en volledig en we zetten in op verdere digitalisering, zoals E-HRM en 

digitalisering van de personeelsdossiers. HR staat bekend om haar samenwerking en pro-activiteit, 
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dienstbaar zijn en zal haar tactische en strategische adviesvermogen verder ontwikkelen. We 

adviseren over een meer inspirerend aannamebeleid en onze profilering naar buiten.  

Adviezen: 

 Positioneer HR op een meer proactieve manier. Het gaat dus over houding en gedrag, 

competenties, over een bewustwording proces en over de juiste persoon op de juiste plek. 

We komen in actie en zetten ontwikkelthema’s om in daadwerkelijke agendapunten. 

 Kijk vooruit en begrijp wat er staat te gebeuren, wat er moet veranderen en 

welke rol HR daarin (blijvend) zal moeten spelen. We “fietsen” niet meer achteruit en 

laten teleurstellingen uit het verleden rusten. 

 Zorg dat HR een business partner blijkt te zijn en ook zo wordt ervaren. Als HR 

adviseur komen we meer aan tafel te zitten bij de leidinggevenden. We voeren het juiste 

gesprek; welke vraagstukken liggen er? Het gaat dus over: welke positie nemen we in, met 

welke competenties en met welke attitude.  

 Leer met elkaar door patronen heen te kijken, scherper te kijken wat er aan de hand is, 

out of the box te denken en te werken. De juiste vragen te leren stellen, in verbinding 

met de visie op de organisatie.  

 Zorg voor duidelijkheid bij de lijnorganisatie, wanneer en op welke wijze HR 

betrokken kan worden bij niet alleen beheer, maar zeker ook bij ontwikkel-vraagstukken. 

 Breng HR in positie en bevorder de samenwerking, zodat erkend wordt dat het 

noodzakelijk is om met elkaar hetzelfde toekomstgerichte doel na te streven. De afdeling 

HR zal zich openstellen voor een nauwe samenwerking met ICT, zodat de ontsluiting van 

(digitale) informatie kundig kan verlopen, met als doel de communicatie vanuit HR naar de 

organisatie een blijvende vaste plek in het systeem te geven en op een inspirerende wijze 

van zich te laten horen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met financiën.  

 Maak gebruik van trainees met als doel onze creativiteit, kennis en inspiratie op 

beleidsterreinen verder te ontwikkelen en niet direct aan de formatieve opbouw van de 

afdeling HR te hoeven sleutelen. 

  

b. Het definiëren van een Leiderschapsstijl, passend bij een organisatie in 

ontwikkeling, passend bij een visie op Integraal management en een nauwere 

samenwerking met HR, is onontbeerlijk. 

De Algemene kenmerken HR21 ten behoeve van de in concept (functieboek moet nog worden 

vastgesteld) gesorteerde leidinggevende functies voor de RUD NHN geven een goed beeld over de 

organieke wenselijkheid van de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden. Wat heb je 

minimaal nodig op het terrein van de aansturing van de organisatie, in combinatie met de visie, 

koers en de benoemde doelstellingen voor de komende jaren. Deze vanuit de organisatie 

benoemde kenmerken zeggen veel, maar nog niets over hoe we dat gaan vormgeven.  
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KENMERKEN  

Algemeen directeur 

 

- levert als eerste adviseur, vanuit een strategisch kader en wettelijke context, advies en bijstand aan het 

dagelijks bestuur; 

- is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de 

gestelde doelen voor de organisatie; 

- is eindverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie; 

- geeft integraal leiding aan de gehele organisatie; 

- signaleert en verbindt vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. 

 

Strategisch manager II (afdelingsmanagers) 

-is mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de 

gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen; 

- is mede verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie; 

- geeft integraal leiding aan een organisatieonderdeel dat overwegend (beleids)adviserend of 

hoogwaardig specialistisch van aard is; 

- heeft directe impact op lange termijn met organisatorische en/of financieel/economische 

afwegingen. 

 

Tactisch leidinggevende II (teamleiders) 

- geeft leiding aan een organisatie-eenheid die overwegend (beleids-)adviserend of hoogwaardig 

specialistisch van aard is; 

- adviseert over organisatie-eenheid overstijgende vraagstukken; 

- heeft directe impact op lange termijn met organisatorische en/of financieel/economische 

afwegingen. 

 

De organisatie is in ontwikkeling, de roep om professionalisering is groot. De positie van HR zal 

zich dienen te versterken. De samenwerking met de lijnorganisatie is cruciaal. Innoveren, 

verjongen en optimaal met elkaar willen presteren. Daar hoort een bepaald type Leiderschapsstijl 

bij. Naast de noodzakelijke organieke taken, een stijl ontwikkelen die iedereen “smaakt”, een stijl 

die zichtbaar past bij het momentum en de RUD NHN.  

 

Adviezen: 

 

 Omschrijf aan de hand van de organieke HR21 profielen, de taken, verantwoordelijkheden 

van het leidinggevend kader.  

 Waar kun je elkaar op aanspreken, welke managementafspraken horen daarbij. 

 Wat wordt bij de RUD NHN bedoeld met het integraal leidinggeven, welke definitie is 

passend en hoe past dat binnen de ontwikkeling van en samenwerking met HR? 
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 Omschrijf welke resultaat afspraken daaruit voortvloeien. 

 Onderzoek en benoem, binnen brainstormsessies, het type leiderschap wat past bij de RUD 

NHN. 

 Stel elkaar de vraag hoe je richting wil geven, je blijvend kunt inspireren en je 

medewerkers kunt begeleiden om de beste bedrijfsprestaties neer te zetten, binnen een 

veranderde omgeving en met de juiste stuurinstrumenten. 

 Realiseer je met elkaar dat het succes van de organisatieontwikkeling, met al haar keuzes, 

wordt bepaald door de mate waarin het leidinggevend kader erin slaagt de “boodschap” 

helder over te brengen en op een transparante wijze te sturen op de doelen en de plannen 

van de uitvoering. 

 Onderzoek of coaching, opleiding en training voor de (integrale) leidinggevenden een 

meerwaarde kan opleveren, zodat het doel om te komen tot een passende leiderschapsstijl 

geborgd zal kunnen worden.  

 Communiceer deze visie met de organisatie en haar medewerkers. 

 

c. De RUD Noord Holland Noord werkt nog steeds met een indicatief functieboek 

HR21 en indicatieve schaalniveaus.  

Tijdens de opbouw van de organisatie is ervoor gekozen om in 2013 een plaatsingsboek op te 

stellen met het sectorale functiewaarderingsysteem HR21. Gelet op de tijdsdruk en de wens om de 

overgekomen medewerkers vanuit de latende partijen goed te kunnen plaatsen op 1 januari 2014, 

en rechtspositioneel kundig te handelen, is het definitief vaststellen van het functieboek en de 

conversietabel (vertaling naar marktconforme loonopbouw) uitgesteld. Deze keuze is niet vreemd, 

dat gebeurt veel vaker. We spreken dan van een tijdelijk indicatief functieboek met indicatieve 

functionele schalen. Normaal gesproken werkt men ongeveer een jaar na dato oprichting (fusie) 

organisatie aan het definitief vaststellen van het (geactualiseerde) functieboek. Bij de RUD NHN is 

dat door  omstandigheden niet gelukt. Er zijn vele pogingen gedaan om de actualisatie van het 

functieboek vorm te geven en het besluitvorming proces in te gaan zetten, maar het strandde 

voortdurend.  

Vier jaar na dato heeft de organisatie nog steeds geen juist referentiekader en ontbreekt het de 

organisatie om aanpalende, toekomstgerichte personeelsmanagement instrumenten aan het 

systeem HR21 te koppelen. Hierdoor ontbreekt het ook aan de vaardigheden over hoe het systeem 

bruikbaar ingezet kan worden tijdens de aansturing, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers. Cruciaal hierbij is, dat het hierdoor onmogelijk lijkt een gelijkwaardig beleid binnen 

de aansturing van medewerkers vorm te geven. Geconstateerd is dat er niet zelden gewerkt wordt 

met de benamingen en functies vanuit de latende partijen hetgeen niet zal bijdragen aan de 

overstap naar de nieuwe methodiek.  
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Adviezen: 

 Maak keuzes betreffende de functie- en loonopbouw en actualiseer het plaatsing 

functieboek, met peildatum 1 januari 2017. 

 Motiveer de keuzes en uitgangspunten naar aanleiding van aantoonbare ontwikkelingen 

binnen de RUD NHN en communiceer deze binnen de verschillende besluitvorming 

processen, waaronder met het MT en het Dagelijks Bestuur. 

 Organiseer de adviesaanvraag op het functieboek met de Ondernemingsraad en organiseer 

vervolgens een afspraak met het Georganiseerd Overleg, zodat de vaststelling van een 

marktconforme conversietabel (vertaling van het aantal punten onder de gekozen 

functieprofielen naar functionele salarisschalen) een feit zal worden. 

 Informeer de medewerkers door middel van een brief, welk HR21 functieprofiel op zijn of 

haar functie van toepassing is en maak de functionele schaal definitief. 

 Organiseer workshops per afdeling en kijk waar de personeelsmanagementinstrumenten, 

die aan HR21 zijn verbonden, (opnieuw) ingezet kunnen worden tijdens de gesprekscyclus 

(competentieprofielen, resultaatafspraken/beschrijvingen ed.). 

 

d. Integraliteit binnen de gesprekscyclus en aansturing van medewerkers organisatie 

breed zal verbeterd kunnen worden. 

De RUD Noord Holland Noord kent een regeling gesprekscyclus (Planningsgesprek, 

Voortgangsgesprek, Resultaatgesprek, Zienswijze en Bezwaar) en werkt met een formulier voor 

het resultaatgesprek. Er worden door de leidinggevenden gesprekken gevoerd met medewerkers, 

maar het is niet vanzelfsprekend gebleken dat dat ook organisatie breed regelmatig en 

in de juiste volgordelijkheid gebeurt, een en ander volgens de eerder afgesproken 

regeling. Tijdens de gesprekken werd ook duidelijk dat er geen integrale benadering is, en de 

leidinggevenden naar eer en geweten, ieder op zijn/haar eigen wijze, een modus heeft gevonden 

om de gesprekscyclus vorm te geven. Juist nu, aan de vooravond van de ontwikkelingen voor de 

RUD NHN, met de roep om meer professionaliteit en integraliteit, is het noodzakelijk dat we de 

gesprekscyclus op een éénduidige wijze zullen moeten gaan inzetten. Wanneer je hier fors 

in investeert, dan zal je snel merken dat alle vragen en antwoorden rondom Strategische 

personeelsplanning, loopbaanontwikkeling en mobiliteit eenvoudiger, organisatie breed en 

integraal, te analyseren zijn. Een hulpmiddel hierbij is absoluut om de gesprekscyclus te 

digitaliseren, zodat medewerkers en leidinggevenden de gesprekken digitaal kunnen 

voorbereiden en een transparante en uniforme toepassing wordt gerealiseerd.  
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Adviezen: 

 Evalueer met elkaar, leidinggevenden en medewerkers, de eerder afgesproken regeling van 

de gesprekscyclus. Voldoet deze regeling nog aan de wensen van de leiding en haar 

medewerkers? Wat loopt goed en wat kan beter? Waar ziet men noodzakelijke 

aanpassingen binnen de regeling? 

 Onderzoek en informeer naar mogelijkheden om de gesprekscyclus te digitaliseren, zodat 

de gesprekken tussen de leiding en medewerkers digitaal kunnen worden ondersteund. 

 Onderzoek welke bijdragen dat kan leveren aan het kunnen vastleggen hoe medewerkers 

zich ontwikkelen, waar hun ambities liggen en kunnen worden opgetekend. 

 Onderzoek of deze digitale gesprekscyclus via een in HR21 geïntegreerde module 

(Prestatiecoach) kan worden vormgegeven, zodat er een verbinding gelegd kan worden 

tussen de webapplicatie van HR21 en het personeelsinformatiesysteem. 

 Onderzoek of er een koppeling via de module naar de gedigitaliseerde personeelsdossiers 

in AFAS kan plaatsvinden.  

 

e. Strategische personeelsplanning heeft als doel om de continuïteit en groei in de 

planning van personeel te realiseren.  

De inzet van de Strategische personeelsplanning geeft inzicht in knelpunten, draagt bij aan het 

bevorderen van doorstroming en biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de kwaliteit 

van medewerkers. Het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van het huidige en het in de 

toekomst benodigde personeelsbestand om effectief te kunnen reageren op belangrijke 

ontwikkelingen. Deze externe ontwikkelingen zijn aan het begin van het Masterplan POA ook 

geschetst. Maar we hebben bij de RUD NHN ook te maken met een verouderd personeelsbestand. 

Hoe anticiperen wij daar met elkaar op en welk leeftijdsbewust personeelsbeleid past bij de RUD 

NHN. We werken inmiddels ook met de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het 

Generatiepact. Het volgende aandachtspunt zal hier aandacht aan besteden en staat absoluut ook 

in verbinding met SPP. Het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van het huidige en het in 

de toekomst benodigde personeelsbestand om effectief te kunnen reageren op belangrijke 

ontwikkelingen. Een kanttekening dient gezet. Door de inzet en implementatie van de 

Kwaliteitscriteria bij het primaire proces, is er al een gewoonte ontstaan, vooral op kennis te 

“schouwen”. Weliswaar zegt dat nog niets over de benodigde competenties, gedrag, houding en 

vaardigheden, maar het primaire proces heeft wel een voorsprong op die aspecten, ten opzichte 

van het Bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau is de afgelopen jaren geen vlootschouw 

gehouden. Met de inzet van SPP zullen we dus vanaf nu gelijk moeten optrekken, omdat er anders 

een “gat” ontstaat tussen het primaire en ondersteunende proces. SPP gaat dus over kwaliteit (wat 

kan de medewerker) en over kwantiteit (hoeveel medewerkers hebben we nodig en wat kost dat?). 
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Zonder duidelijke visie en koers is het schouwen wel meer lastig, vooral het anticiperen op de 

langere termijn.  

 

Adviezen: 

 Formuleer, per afdeling en vervolgens organisatie breed, een lange termijnvisie waarin 

aannames worden gedaan over toekomstverwachtingen. 

 Breng de verwachte uitstroom in beeld. 

 Anticipeer over de personeelsbehoefte voor de komende jaren, welke competenties zijn er 

in de toekomst noodzakelijk, welke kennis dienen we minimaal in huis te hebben. 

 Verschaf elkaar inzicht in de huidige kwaliteit van het personeel (sturen op het “wat” maar 

ook op het “hoe”). 

 Verschaf elkaar inzicht in de toekomstige beschikbaarheid kwaliteit en kwantiteit 

(arbeidsmarkt, inzetbaarheid van medewerkers, het beschikken over de juiste talenten en 

competenties, welke competenties ontbreken om uitvoering te geven aan de (strategische) 

doelstellingen. 

 Toekomstige behoefte? In welke mate is het personeelsbestand in balans, welke 

knelpunten constateren we met elkaar, welke kennis gaat verloren door uitstroom van 

ervaren medewerkers en is er onvoldoende aanwas in de organisatie? 

 Maak de stand van zaken met elkaar op en analyseer hoe de organisatie en met welke 

maatregelen het ontstane gat te overbruggen valt.  

 Een concreet actieplan is volgend en kan gaan over: werving & selectiebeleid 

(aannamebeleid), ontwikkelen, behouden, opleiden, omscholen, mobiliteit, inzetten van 

trainees en tijdelijke inhuur etc.  
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f. Het Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel: 

oudere medewerkers kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor 

gedeeltelijk financiële compensatie.  

Met het generatiepact biedt de RUD NHN medewerkers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om tot de 

pensioengerechtigde leeftijd vrijwillig 20% minder te gaan werken. Daarbij is de helft (50%) van 

de uren voor je eigen rekening. De andere helft (50%) betaalt de RUD NHN. De pensioenopbouw 

blijft 100%. Op deze manier krijgt een oudere werknemer meer vrije tijd en kan de RUD besparen 

op loonkosten. Het geld dat bespaard wordt door het Generatiepact wordt gebruikt om nieuwe 

jonge medewerkers, tot 37 jaar, een kans te geven op een baan binnen de RUD NHN. De 

vrijgekomen loonsommen en fte’s door deelname aan het Generatiepact worden apart geoormerkt. 

Vanaf 1 april 2017 kan men vrijwillig gebruik maken van de regeling, onder de gestelde 

voorwaarden.  

De stand op 24 mei 2017 is als volgt: 

Vrijgevallen formatie afdeling Regulering:   1,1  fte 

Vrijgevallen formatie afdeling S&A:   0,8  fte 

Vrijgevallen formatie afdeling T&HH:  1,09  fte 

Vrijgevallen formatie Directie/Staf:   0,15  fte 

Vrijgevallen formatie Bedrijfsbureau  0,2 fte 

Vrijgevallen formatie Regulering Groen  0,2 fte 

Totaal      3,54 fte 

Bruto loonsom (geoormerkt)    € 134.679,-- 

Een prachtige regeling voor senioren, met een toekomstgericht doel. De organisatie verjongen! 

De invoering van het Generatiepact echter, is de organisatie wat overkomen, luidt de conclusie. 

Aan de voorkant is minder goed nagedacht wat een en ander nu precies zal gaan inhouden. Het 

gegeven: “jong voor oud” is niet altijd direct 1:1 uitvoerbaar. Bij het wegvallen van formatie bij 

een senior medewerker, is er direct sprake van een stukje verloren kennis, expertise en ervaring. 

Dat kan niet direct worden opgevangen door een jongere medewerker. Tenslotte missen zij, en dat 

is logisch, de werkervaring. Het met gesloten beurs oversteken qua geld en expertise is dus niet 

aan de orde. Het kan ook niet zo zijn dat je voor het gemak de seniormedewerker hetzelfde werk 

laat doen, binnen de minder beschikbare tijd. Dat kan nimmer het uitgangspunt zijn van deelname 

aan het generatiepact. Het aspect werkdruk is nog steeds een item wat regelmatig de kop op 

steekt en waar je met elkaar voortdurend voor moet blijven waken. Vervolgens zie je een 

versnippering van de vrijgekomen formatie, per afdeling opdoemen. De komende periode zal zich 

dat, naar verwachting, voortzetten. Deze aspecten vragen om een organisatie brede en 
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integrale benadering (alle taakveldgebieden) op het item leeftijdsbewust 

personeelsbeleid en strategische personeelsplanning.  

Adviezen: 

 De adviezen onder het kopje Strategische personeelsplanning en gesprekscyclus gelden 

hier ook, zodat je het personeelsbeleid rondom het ingezette Generatiepact kunt op en 

ondervangen.  

 Voordat je deze “schouwing” met elkaar in beeld hebt, is een bepaalde 

overbruggingsperiode goed bespreekbaar. 

 Overleg en onderzoek met elkaar waar de “noden” het hoogst zijn of kunnen worden. Dit in 

verband met het wegvallen van formatie.  

 Verklaar dat aan de hand van de doelstellingen vanuit de afdelingsplannen en de te moeten 

behalen resultaten. Op welke taakveldgebieden valt er nu een “gat” te bespeuren, die de 

doelstellingen mogelijk kunnen frustreren. Doordat de formatie geoormerkt is, kan het zijn 

dat vrijgevallen formatie op afdeling x, gemotiveerd, (tijdelijk) ingezet kan worden bij een 

ander taakveldgebied. 

 De werving van jonge mensen is het doel. Haal mensen binnen waar een “lichtje” in zit, die 

daadwerkelijk qua motivatie en kennis iets meebrengen. 

 Roep het mentorschap in leven voor de senior medewerkers. De jongere medewerkers 

krijgen hierdoor de kans om gebruik te maken van een ervaren senior. Op de langere 

termijn pluk je daar als RUD NHN de vruchten van.  

 Ontwikkel daarbij de rol van de mentor en zet daarbij een coaching traject in werking. 

 Onderzoek of een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden een 

oplossing teweeg kan brengen en dit de flexibiliteit binnen het uitvoeren van taken kan 

helpen bevorderen. Meer wendbaarheid en bewustwording binnen de uitvoering van taken. 

Meer over de schutting van de eigen afdeling heen leren kijken.  

 Werk waar mogelijk met o.a. trainees, zodat je binnen de overbruggingsperiode goed kunt 

anticiperen op wat je in de toekomst nodig hebt en waar je mogelijk de trainee een vaste 

aanstelling kunt aanbieden.  

 Probeer de tijdelijke inhuur te beperken tot daadwerkelijke ad hoc werkzaamheden of 

projecten. M.a.w. de focus moet liggen op tijdelijk. Zodra er sprake is van structurele 

taken/ werkzaamheden realiseer je dan dat een dienstverband (bepaald of onbepaald) 

minder drukt op je payrollbudget dan externe inhuur. Bovendien werk je dan aan de 

opbouw van een stevig en toekomstgericht fundament van de organisatie en laat je geen 

kennis verloren gaan. 
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g. Het aannamebeleid en de Werving & Selectieprocedure van de RUD NHN heeft een 

meer inspirerende “boost” nodig. De organisatie zal mee moeten willen gaan met 

de trend om ook te werven via LinkedIn, Facebook of Twitter. 

Onze huidige regeling is een hele keurige. Afgezien van het feit dat deze regeling ook mee wordt 

genomen binnen de herijking van alle bestaande regelingen binnen de RUD NHN en waar nodig op 

onderdelen aangepast kan worden, is het vooral noodzakelijk om een (nieuwe) visie te ontwikkelen 

op hoe de RUD NHN naar buiten wil treden, zichzelf wil profileren en met haar procedure de juiste 

doelgroepen wenst aan te spreken. Tenslotte willen we ons personeelsbestand “verjongen”, willen 

we mensen met een “lichtje” binnen halen, maar bovenal willen we kunnen anticiperen op de 

toekomst en een kwalitatief sterk personeelsbestand opbouwen.  

Natuurlijk kunnen we het blijven houden bij het plaatsen van vacatures op vacaturesites, eigen 

website of de krant, maar dan missen we het zicht op daadwerkelijk de razendsnelle verandering 

en de aansluiting op een moderne manier van personeelswerving, die het juiste rendement op zal 

kunnen leveren. En sterker, de vooral jongere hoog opgeleide doelgroep erg zal aanspreken. En 

dat is wat wij graag willen. Een (cultuur) omslag in het denken. Van de social media is 

LinkedIn, volgens ingewijden, de hoofdspeler als het gaat om de opbouw van netwerken en het 

vergroten van kansen tot het invullen van vacatures. Een vacature uitzetten op LinkedIn en de 

reacties screenen is een verandering in de manier waarop je met de Werving & Selectieprocedure 

wil omgaan.  Het voordeel van LinkedIn is dat goede profielen van aspirant kandidaten meer 

kunnen vertellen dan een eenvoudige sollicitatiebrief. Je kunt als organisatie ook zelf een zoekactie 

uitzetten, wanneer je op zoek bent naar een bepaald profiel. Wie zit er nu niet op Facebook? Het 

bereik van Facebook kan heel groot zijn, maar volgens diezelfde ingewijden minder geschikt voor 

het werven van kwalitatief en ervaren personeel. Wel is het een idee om een bedrijfspagina aan te 

maken, met een mooie profilering van de RUD. Het verzamelen van zoveel mogelijk “likes” geeft de 

mogelijkheid daar in ieder geval wetenswaardigheden op te zetten en de RUD te promoten. 

Twitter is een snel medium. Is onze doelgroep actief op Twitter? Je kunt Twitter absoluut 

gebruiken om interessante dingen over de organisatie te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan de 

inspirerende bijeenkomst van Maurits Groen op 30 mei jl. Een goede manier om aan de 

buitenwereld te tonen hoe de RUD NHN omgaat met leerzame presentaties over 

duurzaamheid. Zo een gelegenheid had al lang op de social media moeten staan. Je laat ook aan 

de opdrachtgevers zien dat je staat voor je zaak. Het is vernieuwend, maar moet je wel uitventen. 

Je kunt in gesprek gaan met volgers en reageren op vragen en opmerkingen. Maar ook vacatures 

kun je kwijt op Twitter. Vang die buitenkansjes! Het is belangrijk dat je als RUD NHN breder gezien 

wordt door potentiële kandidaten. Durf eens een filmpje op LinkedIn te zetten en laat eens een 

aantal collega’s aan het woord: waarom is het zo goed en leuk om je carrière te starten bij de RUD 

NHN, of een overstap naar de RUD NHN te maken.  
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Adviezen: 

 Ontwikkel samen met HR en Communicatie specifiek beleid, gericht op de inzet en het 

gebruik van de social media, met als doel het netwerk van de RUD NHN uit te breiden en 

de kansen aanzienlijk te vergroten op het binnenhalen van potentieel. 

 Neem dit beleid, naast de bestaande kanalen, mee binnen de Werving & Selectieprocedure. 

 Maak iemand verantwoordelijk oftewel eigenaar van het beheer en up to date houden van 

de social media.  

 Experimenteer de komende periode eens met inspirerende filmpjes over het werken bij de 

RUD NHN en evalueer eens welke reacties daarop komen. 

 Evalueer het nieuwe beleid na een periode van een jaar en handel naar bevind van zaken.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 
1 juni 2017 Masterplan POA-HR 

 

5. Globale planning HR speerpunten 1 juni 2017 - 1 maart 2018 
(evaluatiemoment) 

 
In dit Masterplan, met haar visie en adviezen, mag een globale planning niet ontbreken. 

Binnen deze planning nemen we de wens om voortdurend te willen verbeteren en te 

vernieuwen serieus en stellen we onze wensen veilig. We zijn absoluut met elkaar in staat 

om consensus te bereiken over het bepalen van de richting (PLAN) en de wijze waarop we 

met elkaar het aan de slag gaan met de uitvoering (DO). De ontwikkeling, zoals 

geschetst, zal een continue zijn, echter er is bij enkele speerpunten voor gekozen om een 

natuurlijke einddatum, namelijk die van maart 2018 te markeren. Het zogenaamde 

evaluatie moment, de zogenaamde (CHECK). Een onderdeel wat maar al te vaak wordt 

overgeslagen, maar een belangrijk moment is om na te gaan of de gestelde doelen 

haalbaar zijn en welke doelen er zijn gerealiseerd. Een ijkmoment om nieuwe acties uit te 

zetten (ACT). Het latere projectplan, weggeschreven in tijd, zal hier tevens aandacht aan 

besteden.  

 

nr. welke speerpunten wie participeert start eind Opmerkingen 

1. Ontwikkeling HR 
HR i.s.m. 
stakeholders 01-06-17 01-03-18 

door ontwikkelen HR 
door investeren in 

coaching-en/of 
ontwikkel 
instrumenten 

            

2a 

Actualisatie 
plaatsings 
functieboek 2013 

Directeur/ MT, 
OR, DB, GO, AB  01-06-17 01-07-17 

besluitvormings 
processen worden 
helder in beeld 
gebracht en 
gecommuniceerd 

            

2b 
Communicatie naar 
medewerkers HR 01-07-17 nvt 

communicatie/uitleg 
tijdpad 

            

2c 

Besluitvorming 
definitief functieboek 
HR21+ functie schalen 

Directeur/ MT, 
OR, DB, GO, AB  01-07-17 01-09-17 

geactualiseerd 
functieboek met 
peildatum 1-1-2017 

            

2d 

Communicatie naar 

medewerkers HR 01-09-17 15-09-17 definitieve inpassing 

            

3a 
Digitalisering 
gespreks cyclus 

HR, Leiding 
gevenden en 
medewerkers 01-06-17 01-07-17   

            

3b Presentatie externe 08-06-17 08-06-17 

Presentatie 
Prestatiecoach HR21 
door externe partner 
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3c 
Evaluatie huidige 
gesprekscyclus HR 01-07-17 31-07-17   

            

3d 
Onderzoek technische 
mogelijkheden HR/ICT 01-08-17 15-08-17   

            

3e Besluitvorming Directeur/ MT 15-08-17 22-08-17   

            

3f 
Communicatie naar 
medewerkers HR 23-08-17 31-08-17   

            

3g 

Implementatie/ Start 

digitale 
gesprekscyclus 

HR, Leiding 

gevenden + 
medewerkers 01-09-17 ntb   

4a 
Strategische 
Personeels planning 

HR, Leiding 
gevenden en 
sleutelfuncties 01-07-17 01-03-18 

opstellen adviezen 
rondom SPP via 
projectplan met 
tijdspad 

            

4b Workshops HR team in overleg     

            

5a Generatiepact 
HR, Leiding 
gevenden 01-07-17 01-03-18 

                         
opstellen adviezen 
rondom Generatiepact 
via projectplan met 
tijdspad 

            

5b Workshops HR team in overleg     

            

6a Leiderschapsprofiel 

HR, Leiding 

gevenden 01-07-17 01-03-18 

beschrijven taken en 
verantwoordelijkheden 
leidinggevend kader 
a.d.h.v. organieke 

HR21 profielen 

            

6b Brainstormsessies HR team in overleg   

type leiderschap 

bepalen 

            

7 Werving & selectie HR/Communicatie 01-07-17 01-03-18 

ontwikkelen specifiek 

beleid gericht op inzet 
Social media. 
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6. Werkdruk 

Tijdens de interviews, maar ook tijdens andere gesprekken binnen de organisatie, blijft het 

gegeven werkdruk benoemd. Naast het lezen van ook de uitkomsten vanuit het MTO (2015) wordt 

de werkdruk tevens als een belangrijk thema aangegeven. Er is niet direct een officieel werkdruk 

onderzoek geweest, de afgelopen jaren. Dat wil zeggen, er is niet onderzocht, via 

wetenschappelijke vragenlijsten, met objectieve factoren (documenten, cijfers, formatie, feiten 

etc.), in combinatie met de beleving van de werkdruk, waar de pijnpunten zich nu precies bevinden 

en wat daar aan ten grondslag ligt. Er wordt echter wel voortdurend, ook vandaag de dag, over 

een hoge werkdruk gesproken. Dit is een signaal dat serieus genomen dient te worden. Het kan 

goed zijn dat een aantal adviezen binnen het Masterplan POA een aanzet kunnen geven om een 

aantal zaken anders aan te gaan pakken en dat het stellen van prioriteiten, het werken met de 

juiste functieniveaus en de juiste kwaliteit, competenties en Leiderschapsstijl, een deel van de 

(beleving) van de werkdruk zou kunnen weghalen. Om deze vermoedens in de toekomst te kunnen 

verifiëren zal het gegeven van een hoge werkdruk bij de Leidinggevenden en HR op de agenda 

moeten blijven staan. Volledigheidshalve geeft het Masterplan aan, dat er tijdens de interviewronde 

aangegeven is, dat de minder goed functionerende ICT, op alle terreinen, zoals het zaaksysteem 

en andere met elkaar in verbinding staande ICT projecten, een grote belasting veroorzaken 

(werkdruk) en daardoor drukt op het werkplezier en de motivatie om het werk goed te kunnen 

uitvoeren. Ofschoon er nuances moeten worden aangebracht binnen de uitspraken, varieert dat 

van: ‘we maken alleen maar stappen achteruit’, ‘het ontsluiten van onze 

informatievoorziening is dramatisch slecht’, ‘het is een bedreiging voor de RUD NHN’, tot: 

‘het is soms een lastige situatie, maar we komen er wel uit met elkaar’. ‘We zijn niet 

uniek qua problemen. Het benoemen is een eerste belangrijke stap’. Op dit moment is er 

een Masterplan ICT in de maak en zal dat plan naar verwachting adviezen opleveren, die een 

constructieve toekomstige aanpak en daardoor verbeteringen op het terrein en gebruik van de 

digitale processen kunnen waarborgen. Ondertussen leggen we als HR, als het gaat over het aspect 

werkdruk, ons oor blijvend te luisteren, zodat acties rondom de werkdruk bespreekbaar gemaakt 

en opgelost kunnen worden.  
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7.  Quick wins 

Het is goed te benoemen dat we de afgelopen weken hard aan de slag zijn gegaan om al een 

aantal zaken toekomstgericht op te pakken. We denken dan aan: 

 Activiteiten rondom het benoemen van de uitgangspunten van het geactualiseerde 

functieboek HR21 en afspraken rondom de besluitvorming daarvan.  

 De afspraak om de “regelingen” binnen de organisatie te inventariseren en waar nodig aan 

te scherpen of te vereenvoudigen. De werkzaamheden hiervoor zijn opgestart. 

 De begeleiding en de implementatie, inclusief het organiseren van opleidingen ed., rondom 

de Kwaliteitscriteria Fase II, is vanaf heden van het primaire proces teruggebracht naar de 

afdeling HR. 

 De eerste workshop die is gehouden tussen HR en taakveldgebied DIV, betreffende de start 

van het digitaliseren van de Personeelsdossiers. Een projectplan wordt geschreven en het 

project/werkzaamheden zullen spoedig worden opgestart. 

 De afspraak met een extern bureau ten behoeve van een presentatie aan de 

leidinggevenden, HR en OR over de mogelijke inzet en het gebruik van een geïntegreerde 

module bij HR21, betreffende het kunnen digitaliseren van de gesprekscyclus.  

 Het inventariseren binnen HR van onze werkzaamheden en verdelen van de taken en 

verantwoordelijkheden, zowel rondom het administratieve als het advies proces. We 

inventariseren onze vaardigheden en wensen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling 

en nemen dat de komende periode mee binnen de ontwikkeling en versterking positie van 

HR.  
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8. Tot slot 

De werkzaamheden ter voorbereiding op het schrijven van het Masterplan hebben mooie 

gesprekken opgeleverd, met gedreven professionals en vakmensen. Het masterplan POA benadrukt 

dat er ook een heleboel zaken goed geregeld zijn. Het beeld zou anders wat te éénzijdig worden 

neergezet. Natuurlijk, hindernissen en onduidelijkheden moeten nog worden beslecht, maar zijn 

inherent aan een HR afdeling in ontwikkeling. Het nog niet geheel in control zijn binnen het 

taakveldgebied HR, is op het nippertje verdedigbaar, echter komend jaar zal hard gewerkt moeten 

worden om verbeteracties te realiseren. Veel aangehaalde zaken in het Masterplan hebben ook te 

maken met een stuk bewustwording en de wil om op een andere manier met elkaar samen te 

werken. Niet te lang achterom blijven kijken, dat zal het credo worden voor de komende tijd. We 

leggen de focus bij het hier en nu en concentreren ons op de toekomst. HR zal haar positie 

versterken en een goede sparringpartner zijn voor de organisatie. Een kanttekening moet gezet. 

De samenwerking met “de lijn” zal als een geoliede machine moeten draaien, de visie op het 

integraal management en aansturing van de organisatie zal tegelijkertijd zijn beslag dienen te 

krijgen.  

De formatieopbouw van het taakveld HR, zoals te zien is binnen de inleiding van het Masterplan 

POA, zal de komende tijd ongewijzigd blijven, inclusief de 16 uur administratieve ondersteuning 

vanuit het Bedrijfsbureau. Met dien verstande dat tevens door het wegvallen van 0,2 fte (7,2 uur 

per week) in verband met een deelname aan het Generatiepact van de HR adviseur en de 

benoemde noodzakelijke strategische en beleidsmatige opgaven die er voorliggen, er vanaf 1 juli 

2017 gebruik gemaakt kan gaan worden van een trainee (24 uur per week). Deze inzet zal zich 

niet alleen door vertalen in extra vlieguren, kennis en expertise en het overbrengen daarvan, maar 

zal ook inspiratie en motivatie binnen het team kunnen opleveren. Eind vierde kwartaal zal er een 

evaluatie rondom de formatieopbouw en verdeling van taken plaatsvinden. 

 

Annemarie van der Will 

Teamhoofd HR a.i.  

 

 

  


