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Flexibilisering van HR
Voorwoord
Het thema ‘Flexibilisering van HR. Wat komt er kijken bij het inkopen van arbeid?’ komt op
11 april 2019 tijdens het jaarcongres HRM in de Overheid aan de orde.
Met interviews uit de dagelijkse praktijk, ervaringen op de werkvloer en een ronde tafel sessie o.l.v. experts
Antoinette Vriend, Adviseur Omnifocus en Mark Bassie, Adviseur Flex-beheer, waarbij we de dialoog voeren
over de rol de HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken.
Aan de hand van praktijkervaringen van de Gemeenten Nijmegen, Amstelveen en Heerde en van Alliander
gaan we met elkaar kijken en vergelijken hoe dit soort vooroplopende (semi-)overheidsorganisaties in hun
personeelsbehoefte voorzien in deze steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Waarbij vast en flex steeds meer
naar elkaar toegroeien.
Met speciale dank aan Hinke Wever, Hoofdredacteur FlexNieuws voor de interviews.
HRM in de Overheid is een initiatief en organisatie van CKC Seminars. Wil jij ook bij de volgende ronde tafel sessie
zijn? Op donderdag 16 april 2020 vindt de 9e editie van HRM in de Overheid plaats.
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Is HR er voor alle werkenden?
Iedereen praat al jaren over de noodzaak voor organisaties om flexibel te zijn. Omdat
de markt en de klanten/burgers/patiënten erom vragen, omdat de wereld steeds
onvoorspelbaarder wordt en veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Omdat de
economie nu eenmaal ups en downs kent. Of omdat er nu eenmaal steeds minder
geschikt personeel en jongeren zijn op de arbeidsmarkt (de ‘war on talent’) en de
samenleving vergrijst en in sommige regio’s al sprake is van een krimp van het aantal

Antoinette Vriend

inwoners. Dan moet je als werkgever wel flexibel worden in je zoektocht naar geschikt
personeel en andere bronnen aanboren.
Of is flexibilisering intussen een veelgehoorde mantra die organisaties min of meer
klakkeloos van elkaar overnemen?
Hoe dan ook, van personeel wordt steevast verwacht dat men flexibel is, niet alleen
qua ureninzet en werktijden, maar ook qua taken en werkzaamheden en plaats van
tewerkstelling. Voor de medewerkers in vaste dienst – nog steeds verreweg de
grootste groep werkenden in Nederland – is HR traditioneel de afdeling die samen

Mark Bassie

met de managers zich inspant om hen flexibel te maken/houden. Organisaties
bestaan uit mensen, dus als de werknemer zich flexibel opstelt en inzetbaar is, dan is de organisatie dat
vanzelfsprekend ook, is vaak de gedachte.
Voor de medewerkers die niet in loondienst zijn, zoals flexwerkers, ZZP’ers en alle andere vormen van inhuur, is
die aandacht van HR nog geen automatisme. Van oudsher houden ook afdelingen als Inkoop en Financiën zich
bezig met de almaar groeiende groep van ingehuurd personeel. Sinds een aantal jaren wordt erop gehamerd
dat HR zich ook moet bekommeren over al het externe personeel, omdat deze samen de totale organisatie
met alle ‘werkenden’ vormen. En daar komt steeds vaker de vraag bij wie er kritisch het ‘geoutsourcet
personeel’ volgt, omdat het financieel belang hiervan steeds groter wordt.
Of HR dit alles al voldoende doet en zo ja, hoe, dat is de insteek van het thema ‘Flexibilisering en HR’ dat
in komende congressen van HRM in de Overheid, in de Zorg en het Onderwijs steeds aan de orde zal komen.
Met interviews uit de dagelijkse praktijk, ervaringen op de werkvloer en een ronde tafel sessie waarbij we de
dialoog voeren over de rol de HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken.
Redactioneel: Antoinette Vriend, Adviseur Omnifocus en Mark Bassie, Adviseur Flex-beheer
Bron: Flexnieuws
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Gemeente Nijmegen, interne
mobiliteit en instroom jong talent
In de Gemeente Nijmegen is de interne mobiliteit goed geregeld. Daarnaast
is er instroom van jongeren nodig, vindt Wilma Berends, Senior HR-adviseur,
Gemeente Nijmegen.
Wilma Berends

Dit interview staat in het teken van het congres HRM in de Overheid, dat donderdag
11 april a.s. plaats vindt in Bussum. Hier wordt onder meer een discussieworkshop gehouden over de
uitdagingen voor (semi)overheidsorganisaties in een krappe arbeidsmarkt. Hoe profileert de overheid zich als
aantrekkelijk werkgever? De gemeente Nijmegen biedt hiertoe interessante praktijkervaringen.			
											
Aantrekkelijk werkgever
Dat is Nijmegen zeker. Sinds twee jaar werkt HR met een intern mobiliteitstraject dat Oversteek wordt
genoemd. Iedereen mag intern reageren op resultaatopdrachten bij afdelingen in de hele gemeentelijke
organisatie. Dat geldt niet alleen voor het eigen personeel, ook ingehuurde krachten kunnen voor de
resultaatopdrachten in aanmerking komen.
Iedereen fit en enthousiast houden via interne doorstroom
Wie solliciteert op een baan als gemeenteambtenaar zit in Nijmegen niet jarenlang vast aan dezelfde functie of
opdracht. Het is mogelijk intern door te schuiven naar een resultaatopdracht om een andere rol of taak te
verkennen.
Goed bereikbaar en voldoende huisvestingsmogelijkheden
Ook qua bereikbaarheid, openbaar vervoer en huisvestingsmogelijkheden doet de stad het goed. Er komen
jaarlijks 1.200 nieuwe woningen bij. Voor jong talent vormt de stad een prima uitgangspositie; wonen en
werken in de omgeving, geen lange reistijden en de kans om in een mooie omgeving kinderen groot te
brengen. Wie begaan is met de klimaatdiscussie kan zich hier ook thuis voelen; Nijmegen bouwt aardgasvrij en
is gestart om bestaande wijken ook aardgasvrij te maken.
Mag de gemeente extern werven?
Wilma Berends: “Intern hebben wij het goed geregeld met resultaatopdrachten in plaats van vacatures. Alle
vrijgekomen werkzaamheden worden intern aangeboden door middel van een resultaatopdracht. Op deze
manier verdelen we intern het werk. Dit is uitstekend, maar… er is ook instroom van buiten nodig en met name
verjonging van het personeelsbestand. Op dit moment werven we enkel voor specialistische functies extern.
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Ik zou graag ook voor niet specialistische functies en functies waar nog geen ervaring voor is vereist extern
willen werven. Daar zou ik daar graag bewust meer ruimte voor willen maken.”
Interne mobiliteit soms te dominant?
“Ik ben blij met onze ervaren medewerkers, laat daar geen misverstand over bestaan. Voor het evenwicht in het
personeelsbestand kunnen we meerdere instrumenten inzetten. Medewerkers van 60 jaar en ouder mogen bij
ons tegen aantrekkelijke condities minder gaan werken, waarbij de pensioenopbouw niet wordt aangepast. De
bedoeling van dit Generatiepact is enerzijds dat we oudere medewerkers vitaal hun pensioengerechtigde
leeftijd kunnen laten bereiken en dat ze langer inzetbaar zijn. Dit is mooi, want deze medewerkers beschikken
over veel kennis en ervaring. Doordat de medewerkers deels al ruimte maken voor een ander ontstaat er ruimte
om nieuwe jongere medewerkers aan te trekken. Helaas wordt het werk wat de medewerker die van het
Generatiepact gebruik maakt, niet exclusief voor een jongere opengesteld. We hebben nu eenmaal
afgesproken dat we alle werkzaamheden eerst intern verdelen en als het niet lukt gaan we extern werven.”
Verjonging
“Onze organisatie heeft instroom van jongeren nodig. Ik ben ervan overtuigd dat je in sommige functies beter
iemand kunt werven die net van school komt, omdat die van nature de digitale vaardigheden heeft die oudere
werknemers niet hebben, of niet in diezelfde mate.
Op dit moment werven we enkel extern als het gaat om heel specifieke functies, waar intern niemand voor
beschikbaar is. En dan stel ik in de vacaturetekst de eis dat iemand al vijf jaar ervaring heeft in die rol of dat
vakgebied. Het gevolg is, dat er relatief weinig jongeren instromen, want welke startende jongere kan voldoen
aan vijf jaar ervaring in een specifiek vakgebied? Ik zou het goed vinden als we ook jonge starters (mbo-,
hbo- en wo-niveau) laten instromen, die nog moet worden opgeleid.”
Trainee-programma
We hebben nu een mooi trainee-programma voor hbo- en wo-niveau, maar ik zou dat willen uitbreiden met
een breed instroomprogramma voor jongeren, gekoppeld aan het Generatiepact. Daar hebben we op dit
moment geen concreet beleidsinstrument voor, omdat we met de werknemersorganisaties hebben
afgesproken dat interne medewerkers eerst alle kansen moeten krijgen.”
Wel doorstroom, maar te weinig instroom?
“Ja, in die loep zitten we nu wel. Ik denk dat verdere ontwikkeling van onze strategische personeelsplanning
een uitweg biedt. Als wij weten welk type medewerkers wij de komende jaren nodig hebben, is beter te
onderbouwen voor welke rollen en functies wij extern moeten gaan werven.”
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‘Dakpan’ constructie
Waarom gebruik je het beeld van een dakpan?
“Idealiter laat je, op het moment dat iemand wil gaan uitstromen in het kader van het Generatiepact, vanaf de
start van het Generatiepact iemand instromen in die vrijkomende functie. Dan overlappen de uitstroom en
instroom elkaar, net zoals je dakpannen over elkaar heen legt. Zo kun je een tijdlang ervaring overdragen; de
oudere coacht de jongere en draagt ervaring over, terwijl de functie is vervuld. De instromende medewerker is
al aanwezig. Als wij het op die manier inrichten krijgen wij ‘the best of both worlds.’ Dit is ideaal, hoewel deze
overlap qua kosten niet altijd is te realiseren; het Generatiepact is een mooie, maar dure oplossing.”
Ouderen leren van jongeren en omgekeerd
“Medewerkers kunnen van elkaar leren, maar dat moet je dan wel organiseren en stimuleren. Bij de afdeling
Informatie en Automatisering (I&A) zijn wij er bijvoorbeeld goed in geslaagd om een ‘dakpan’-model toe te
passen: twee oudere medewerkers zijn stapsgewijs aan het uitstromen, terwijl er vanaf de start twee jonge
projectleiders werden aangenomen. Zij zijn als trainee binnengekomen en hebben intern op de
resultaatopdracht gereageerd. Zij worden begeleid door de ervaren medewerkers, zodat hun kennisoverdracht
is geborgd. Omgekeerd benutten wij nu de frisse blik en moderne vaardigheden van de jonge medewerkers.”
Ideale situatie kost geld
“Op dit moment is het vrijblijvend of een jonge medewerker instroomt, zodra een oudere aangeeft te willen
uitstromen. Niet iedere ROP (resultaatopdracht) die ontstaat in het kader van het Generatiepact is geschikt voor
een trainee. Een trainee krijgt bij ons een aanstelling voor twee jaar. In die periode werkt hij of zij aan vier
opdrachten, die elk een half jaar beslaan. Na een jaar mag een trainee instromen op een afdeling als daar
behoefte aan is.
Resumerend: we hebben een prachtige stap gezet met het faciliteren van interne mobiliteit. Laten we nu nog
zorgen dat de interne mobiliteit en de externe instroom elkaar niet gaan uitsluiten. Leeftijdsdiscriminatie mag
niet, terwijl we wel behoefte hebben aan instroom van jongeren. Dat is een ‘dingetje’.
Hoe dan ook, wij willen het graag het beste voor de stad. We gunnen iedereen kansen en willen gemotiveerde
medewerkers voor ons winnen. Nijmegen is het waard.”
Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
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Gemeente Heerde werft trainees
en verlaagt inhuur
Aart van Tuijl, Manager Bedrijfsondersteuning en – advisering, Gemeente
Heerde: “Wij reduceren de kosten van inhuur en stimuleren tegelijkertijd de
instroom van jongeren.”
Dit interview staat in het teken van het congres HRM in de Overheid, dat donderdag
11 april a.s. plaats vindt in Bussum. Hier wordt onder meer

Aart van Tuijl

een discussieworkshop gehouden over de uitdagingen voor (semi)
overheidsorganisaties in een krappe arbeidsmarkt. Hoe profileert de overheid zich als aantrekkelijk werkgever?
De gemeente Heerde biedt hiertoe interessante praktijkervaringen.
Doelen
1. € 300.000 euro minder personeelskosten
2. Instroom van hoogopgeleide trainees
3. Reductie flexibele schil van 20% naar 12% in twee jaar (2019/2020).
Te combineren?
Aart van Tuijl: “Wij werken net als vele gemeenten aan een organisatie ontwikkelingstraject en kregen de taak
ombuiging van kosten te realiseren. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor 20% flexibiliteit in ons
totale personeelsbestand.
Onze begroting bedraagt 42 miljoen euro. Daarvan bedragen de kosten voor personeel ca. 10 miljoen. Hiervan
ging 2 miljoen euro naar de inhuur van externen. Een externe professional kost gemiddeld 75 euro per uur.
Tegelijkertijd leeft bij ons de wens om de instroom van jonge medewerkers te stimuleren om een evenwichtige
personeelsopbouw te bereiken. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is momenteel 49 jaar. ‘Een en
een is twee,’ zo dachten wij. ‘Misschien kunnen wij de noodzaak om te bezuinigen enerzijds en onze behoefte
aan jonge medewerkers voor kennisintensieve rollen anderzijds wel combineren.’
Aantrekkelijke werkgever
“Wij hebben geen moeite om jong personeel te werven. Wij zijn een relatief kleine gemeente, met een
uitstekende, vriendelijke werksfeer. Wie als trainee bij ons binnenkomt krijgt veel support, kansen en
ontwikkelingsmogelijkheden. Onze platte organisatiestructuur stimuleert dit.
De taakstelling om 300.000 euro te bezuinigen op personeelskosten willen wij realiseren door de flexibele schil
te verkleinen.
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Wij zijn gestart met de werving van zes trainees, die gemiddeld 40.000 euro per jaar kosten. Zij worden ingezet
op kennisintensieve domeinen en zij kosten aanzienlijk minder dan gespecialiseerde externen waarvoor we
jaarlijks circa 100.000 euro uitgeven.
De eerste zes trainees zijn nu zes weken aan de slag. Zij hebben een wetenschappelijke opleiding afgerond. Wij
zetten hen in op beleidszaken zoals bedrijfsvoering, ruimtelijke ordening en het sociaal domein.
Natuurlijk kleeft er een risico aan de inzet van onervaren krachten versus door de wol geverfde externen. Maar
we zien ook de voordelen. Deze trainees kijken met frisse ogen naar onze manier van werken. Wij nodigen hen
uit te vertellen wat volgens hen beter of anders kan. Het zorgt voor een nieuwe energie op de afdelingen. Wij
bieden hen een opleidingstraject. We zien nu al dat zij uit zichzelf snel dingen oppakken, vragen en uitzoeken
en taken realiseren.”
Werving en selectie
“Wij hebben de werving geregeld via Talentenregio, ontwikkeling en opleidingen.
Zelf hebben wij het selectieproces uitgevoerd. We hebben onder meer een aantal koffiemomenten
georganiseerd in een plaatselijk café/restaurant. Hier hebben wij informatie gedeeld met mogelijke kandidaten.
Er kwamen 70 belangstellenden op af.
De laagdrempeligheid van het wervings- en sollicitatieproces heeft gewerkt, want van alle deelnemers aan de
informatiesessies hebben 50 kandidaten gereageerd. De uiteindelijke selectie was wel streng, omdat we hen
meteen een stevige taakstelling moeten kunnen toevertrouwen.
De trainees staan onder verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsondersteuning en – advisering. Ze
krijgen begeleiding vanuit de afdelingen waar ze werken. Elke trainee wordt gekoppeld aan een maatje, die
fungeert als een soort coach.
Het wordt voor ons de kunst om hen tenminste twee jaar bij ons te houden. Na zes maanden mogen ze met
voorrang intern solliciteren op vrijkomende functies. Onze gemeentelijke organisatie heeft een ideale
schaalgrootte. Iedereen is bereid om een trainee te helpen. Trainees kunnen regelmatig aansluiten bij het
overleg met de wethouder en krijgen snel verantwoordelijkheid.
Het is ons doel volgend jaar 10% van het personeel als trainee aan de slag te laten gaan.
Ambitieus en gedurfd, dat beseffen we. In ieder geval zetten wij met deze strategie in op de noodzakelijke
vernieuwing en kostenefficiency in onze gemeente.”
Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
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Werken bij gemeenten Amstelveen
en Aalsmeer - uitnodigend!
Interview met Welmoed Jongkind, Teamleider Inhuur, Recruitment en
Mobiliteit, Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.
Dit interview staat in het teken van het congres HRM in de Overheid, dat donderdag
11 april a.s. plaats vindt in Bussum. Hier wordt onder meer een discussieworkshop
gehouden over de uitdagingen voor (semi)overheidsorganisaties in een krappe
arbeidsmarkt. Hoe profileert de overheid zich als aantrekkelijk werkgever?
Team Nextstep

Welmoed Jongkind

Hoe werken de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samen als het gaat om in-. door- en uitstroom?
“Sinds 2016 zijn we met team Nextstep actief in Recruitment, Inhuur, Mobiliteit en Duurzame Inzetbaarheid
voor onze (potentiële) medewerkers voor beide gemeenten. Wij zijn onderdeel van afdeling HRM en we
richten ons op de interne en externe match tussen mensen en werk. We werken aan vitaliteit, bieden training
en opleidingen. Daarnaast zijn wij sparringpartner in capaciteitsvraagstukken en houden ons dagelijks bezig
met organische strategische personeelsplanning. Dit doen we samen met de HRM adviseurs en het
management. De deur staat altijd bij ons open, voor iedereen!”
Werving, recruitment en inhuur
Hoe groot is jullie organisatie en hoe organiseer je de inhuur?
“Voor beide gemeenten werken we met ongeveer 1.200 medewerkers aan de gezamenlijke opgaven. Dit zijn
vaste medewerkers en inhuurkrachten. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 150 reguliere vacatures en 100
inhuuropdrachten in behandeling genomen. Daarnaast worden er tientallen losse contracten afgesloten die
bijvoorbeeld via een enkelvoudig onderhandse en/of meervoudig onderhandse aanbestedingssystematiek zijn
gegaan. Voor de inhuur werkt Amstelveen met een dynamisch aankoopsysteem. Transparantie is belangrijk
voor onze gemeenten. Wij beheren het aankoopsysteem zelf volgens het Master Vendor principe.”
Dedicated recruiters
Hoe gaan jullie om met de uitdagingen op de arbeidsmarkt?
“De krapte op de arbeidsmarkt gaat niet onopgemerkt voorbij. Op steeds meer vakgebieden is het lastiger om
aan gekwalificeerd personeel te komen. Om toch zo goed mogelijk te kunnen blijven servicen werken we
onder andere met onze eigen dedicated recruiters. Zij kunnen snel schakelen met onze interne hiring
managers. Als headhunters struinen zij LinkedIn af, benaderen mogelijke kandidaten en onderhouden
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contacten met niches. Inzet van social media en goede arbeidsmarktcommunicatie zijn van belang bij het
vinden van kandidaten. Samen met de managers en de afdeling Communicatie zoeken we steeds weer naar
nieuwe mogelijkheden om toch de juiste personen aan ons te kunnen binden. Dat is elke keer een creatieve
zoektocht maar dat maakt ons werk juist zo leuk!”
Op alle fronten zelf schakelen
Waarom kiezen jullie voor deze integrale aanpak?
“Vanuit HRM wilden wij een team formeren dat met het oog op personele bewegingen op alle fronten kan
schakelen. En daarbij zelf de regie behouden over de organisatorische vragen. Voor het creëren van draagvlak
en intern vertrouwen hebben wij veel aandacht gegeven aan de communicatie met de afdelingen. Alle
processen zijn in overleg met het management duidelijk beschreven en gestroomlijnd. Wij ontlasten het
management in het gehele wervings- en inhuurproces. Men weet ons snel te vinden voor advies of om te
sparren, wat ik ervaar als een goede indicatie voor succes.”
Stages en trainees
Hoe stimuleren jullie werkervaring en werkplekken voor jongeren?
“Instroom van jonge medewerkers vinden wij belangrijk. Ook in de periode van de financiële crisis namen wij
werkstudenten aan. Zij werkten tijdens hun studie bij onze afdeling Publiekszaken. Na het afstuderen konden
wij hen een leuke baan binnen de organisatie bieden. Zo hebben we ondanks de crisis toch kunnen
verjongen.”
“Ons stagebureau is sinds eind 2018 opgezet volgens het principe voor en door stagiaires. Het stokje wordt in
september weer overgedragen. Op het gebied van Traineeships onderzoeken wij nu of we de formule van
onze ‘kweekvijver’ verder kunnen professionaliseren.”
Employer branding
Wat maakt jullie aantrekkelijk als werkgever?
“We bieden veel ontwikkelingskansen, zelf ben ik daar een goed voorbeeld van. Vanuit mijn HRM advies rol,
heb ik de ruimte en het vertrouwen gekregen van mijn werkgever om team Nextstep te mogen neerzetten. Als
je kansen ziet en ze pakt, dan is er binnen onze organisatie heel veel mogelijk.”
Halen jullie de banenafspraak?
Wat zijn jullie ervaringen op dit terrein?
“In het bieden van werk voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voldoen wij redelijk aan het quotum
uit de Participatiewet. Voor de buitendiensten is het makkelijker om banen te bieden. Op de kennisterreinen
blijkt het lastiger om iemand aan te nemen en die langdurig een passende werkplek te bieden. De ervaring
leert ons dat ‘skills based’ werven belangrijk is.”
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Effecten van digitalisering
Wat betekent de digitale transformatie voor jullie?
“Net als alle gemeenten houdt digitalisering ons bezig. Wat betekent het voor ons personeelsbeleid? Welke
beroepen en rollen bestaan er straks wel/niet en hoe kunnen wij daar op acteren? Afdeling HRM levert vanuit
haar verschillende specialismen een mooie bijdrage aan deze transformatie.”
Positieve werksfeer
Hoe ervaar je je werk?
“Ik ben vooral super trots op mijn team! Het zijn allemaal specialisten die hun vak heel goed verstaan.
Dienstverlening hebben wij hoog in het vaandel en daar staan ze voor, stuk voor stuk. De positieve werksfeer,
de creativiteit en de dynamiek zijn echt fantastisch. We blijven onszelf ook continu ontwikkelen en verder
professionaliseren.”

In de samenwerking met HRM adviseurs, de HR Servicedesk, onze afdelingen ICT, Financiën, Inkoop en
Aanbesteding zijn wij in staat bij te dragen aan een flexibele en wendbare organisatie, met de juiste persoon
op de juiste plek!”
Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
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Alliander - uitdagend werkgebied
met volop loopbaankansen
Alliander is een netwerkbedrijf, dat zorgt voor betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in
een derde van Nederland.
Interview met Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid en Erwin van Butselaar, Corporate Recruiter,
beiden werkzaam bij Alliander.
“Technisch personeel is schaars, daarom doen wij veel om jongeren enthousiast te maken voor ons vakgebied.
De werving van vast en flexibel personeel pakken wij integraal aan.”
Liander, Qirion en Kenter zijn dochterondernemingen van Alliander met elk hun eigen vakgebied.
Netbeheerder Liander voorziet ruim zes miljoen eindgebruikers van gas en elektriciteit. Qirion is het
expertcentrum van Alliander, het is gespecialiseerd in duurzame energietechnologie, verduurzaming,
technische innovaties en complexe energienetten. Meetbedrijf Kenter levert innovatieve oplossingen voor
energiemeting en energiemanagement.
Eigen medewerkers en inhuur van arbeid
Hoe groot is jullie organisatie?
“Alliander heeft 7.200 medewerkers in dienst. De organisatie zet jaarlijks zo’n 650 eigen
vacatures uit. Daarnaast werken jaarlijks 1.500 externe medewerkers op inhuurbasis.
De organisatie heeft vestigingen in Amsterdam, Duiven, Leeuwarden, Arnhem,
Haarlem.”
Eerst de werving, daarna de contractvorm
“We starten bij de werving in de brede arbeidsmarkt en kijken wie interesse heeft voor
onze functies en rollen. Daarna kijken wij welke contractvorm het best aansluit bij de

Maurice Cloosterman,
Senior Inkoper
flexibele arbeid

beschikbare kandidaten. We hebben de werving voor vaste en flexibele jobs inmiddels met elkaar verweven.
De krappe arbeidsmarkt en de enorme concurrentie bij de werving van technisch talent leidt tot deze aanpak.”
Kerntaken
Welke functies behoren tot de kerntaken?
“Ingenieurs en technici met een ‘aanwijzing in ons vak’ behoren tot de kern van onze organisatie. Deze mensen
hebben ons interne intensieve leer/werktraject met goed gevolg afgelegd en mogen het werk doen. Dat is
essentieel, want het maken van fouten bij het onderhoud aan hoogspanning- of gasinstallaties kan
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levensgevaarlijk zijn voor de professional. Het kan ook energiestoringen veroorzaken die een wijk of regio
treffen. Een zorgvuldige training en opleiding is daarom van groot belang.”
Techniek is cool, maar opgeleid personeel schaars
Hoe werven jullie medewerkers voor deze kerntaken?
“Wij werken met publiek geld en dat geeft ons een bepaalde verantwoordelijkheid,” zegt Maurice Cloosterman.
“Wij volgen geen harde lijn in onze werving om bijvoorbeeld personeel weg te lokken bij andere
netwerkbeheerders, bij onze concurrenten of leveranciers. Ook zij hebben de juiste vakmensen nodig.
Uiteindelijk zijn wij allemaal van elkaar afhankelijk in de uitvoering van projecten. De schaarste aan technisch
talent in de markt pakken wij daarom aan via meerdere sporen.”
Jongeren interesseren voor werk in techniek
“Het begint met employer branding en naamsbekendheid,” verklaart Erwin van
Butselaar. “Wie kent Alliander? Wie weet wat wij doen? Wie beseft hoe essentieel ons
werk is voor de samenleving? Daarom informeren wij jongeren en zij-instromers op
allerlei manieren over baankansen in de techniek en dan specifiek binnen ons
werkgebied en onze dochterondernemingen.
Vanaf de basisschool proberen wij kinderen al enthousiast te maken voor wat er speelt
bij de energietransitie. Met ons onderwijspakket kunnen leerkrachten en ouders zelf

Erwin van Butselaar,
Corporate Recruiter

een leuke les vormgeven. Met een VR-bril laten wij kinderen en volwassenen zien hoe
het energienetwerk in elkaar zit in hun eigen omgeving, zodat zij een idee krijgen hoe belangrijk en interessant
ons werk is.
Een warme maaltijd, een ijsje uit de koelkast, films kijken, telefoneren, chatten, je elektrische auto opladen en ga
zo maar door. Voor bijna alle huishoudelijke bezigheden heb je energie nodig.
Een nieuwe woonwijk moet zorgvuldig worden voorzien van energie en dat netwerk moet tijdig worden
opgeleverd. Datzelfde geldt voor industrieterreinen. Ook het aansluiten van laadpalen voor elektrische auto’s,
zonnepanelen en windmolenparken, behoort tot ons takenpakket. We werken dus aan een breed spectrum
van de benodigde netwerken voor de energievoorziening in ons land.”
Werving onder scholieren
Hoe vind je jong talent dat zich hierin wil specialiseren?
“Onze eigen recruiters werven potentiële medewerkers onder middelbare scholieren en wo-studenten,” vertelt
Erwin van Butselaar. “Een van de recruiters zit op de ROC ’s en praat met leerlingen uit het 3e en 4e jaar over de
baankansen bij Alliander, Qirion en Liander.”
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Power minor voor havisten
“Sinds vorig jaar bieden wij voor scholieren met een havodiploma een verkorte hbo-opleiding aan in ons
vakgebied, waarin de ze een traject van leren en werken afleggen. Wij doen dit in de regio in samenwerking
met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Als het goed is, levert ons dat volgend jaar de eerste engineers op.
In het Noorden van het land hebben wij een eigen opleidingscentrum. Daar laten we simulatievelden zien;
medewerkers kunnen hier virtueel oefenen in het werken aan gas- en elektriciteitsaansluitingen van huizen en
kantoren.”
Veilig werken staat voorop
“Wij nemen mensen aan per ‘klas’ en zorgen voor een specifiek on-boarding proces. Wie bij Qirion in dienst
komt, leert eerst tien weken lang alles over hoogspanningstechniek en is verplicht de vereiste
veiligheidscertificaten te halen. Daarna worden deze collega’s overgedragen aan hun teamleider met de eerste
‘aanwijzing’. Dat wil zeggen: dan pas mogen zij mee het veld in.”
Statushouders
“Wij leiden ook statushouders op, vluchtelingen die hier mogen blijven wonen en werken. Dit is een veelzijdig
traject, want zij moeten een Nederlands rijbewijs en vakdiploma halen en onze taal leren. We zijn hier goed in,
omdat wij al gewend om onze mensen te werven en tegelijk op te leiden. We zijn gebonden aan de regels van
de vakorganisatie, de VIAG. We kijken precies wat deze groep nodig heeft aan training en hoe wij hen slim
kunnen inzetten in onze organisatie.”
Veel vrouwen in de top
Weten jullie ook vrouwen te interesseren voor techniek?
“We staan zeker voor open voor vrouwelijke monteurs, al zijn ze nog te schaars. In de top en het management
van Alliander werken wel al veel vrouwen; circa 30 procent van die medewerkers is vrouw.”
Total talent management
Hoe pakken jullie het gehele personeelsbeleid aan?
“Zo’n vijf jaar geleden deden wij dat via twee sporen. De vaste werving deed Alliander zelf met de eigen
recruitment organisatie. Daarnaast werd de inhuur van professionals geregeld met behulp van MSP-leverancier
Tapfin, terwijl de vraag naar uitzendkrachten bij Start People was belegd,” zegt Maurice Cloosterman.
“Nu pakken wij het integraal aan. Vier jaar geleden ben ik een initiatief gestart, samen met de recruitment
manager, om ons model voor vaste en flexibele arbeid toekomstbestendig te maken. De technische
arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper. Het is nodig om vanuit het perspectief van Total talent management
te kijken naar onze personeelsbehoefte. Wij hebben de flexibele arbeid daarom ook naar de recruitment
organisatie gehaald.
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Erwin van Butselaar werd verantwoordelijk voor het recruitment proces van vaste en tijdelijke functies bij
Qirion. Op deze manier hebben wij de totale workforce compleet in beeld. We weten welke medewerker kan
afvloeien en wie er kan instromen; waar we in menskracht moeten op- en afschalen.”
Vast en flex groeien naar elkaar toe
“We zien dat vast en flex naar elkaar toegroeien. Het komt bijvoorbeeld voor dat ZZP’ers tegen ons zeggen:
leuke klus heb ik bij jullie, misschien wil ik straks wel een keer bij jullie in dienst komen. We zien ook meer
detavast-constructies, waarbij medewerkers eerst op detacheringsbasis voor ons werken en na verloop van tijd
bij ons in dienst treden.”
Of medewerkers nu in vaste dienst komen of op flexibele basis werken, ons vak biedt prima loopbaankansen.
Bovendien, het is zinvol en belangrijk werk. Wie in ons vakgebied aan de slag gaat, kan bijdragen aan de
energievoorziening van Nederland.”
Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
Tijdens het congres HRM in de Overheid eerder dit jaar leverden Maurice Cloosterman en Erwin van Butselaar
een belangrijke bijdrage aan de discussieworkshop over de uitdagingen voor (semi)overheidsorganisaties in
een krappe arbeidsmarkt.
Meer weten over Alliander?
Bekijk het jaarplan 2019
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