
 

  

STAAT VAN DE ORGANISATIE 
Cijfers en ontwikkelrichting 

Managementteam Papendrecht – december 2021 
 

Korte samenvatting 
Een aantal cijfers over ons personeel geeft een goed beeld van hoe wij ons verhouden tot 
gemeenten in onze gemeenteklasse. Het medewerkersprogramma leidt tot een beschrijving 
van de versterking van de competenties van medewerkers. Daarna wordt de 
ontwikkelrichting van de organisatie geschetst. 
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Staat van de organisatie – de organisatie in cijfers en de ontwikkelrichting 

I. Inleiding: 

De wereld om ons heen is in ontwikkeling met als gevolg dat de context voor onze organisatie ook 

aan het veranderen is. Dat heeft gevolgen voor de vaardigheden die medewerkers moeten hebben, 

maar ook voor de wijze waarop wij onze producten en diensten aanbieden. Uiteindelijk heeft de 

veranderende rol van de organisatie en de veranderende omgeving gevolgen voor het type 

medewerker dat we nodig hebben en de wijze waarop wij ons werk organiseren. We willen een 

wendbare organisatie met vitale medewerkers. Ontwikkelingen stellen veel nieuwe eisen aan 

medewerkers. Zo streven we naar: 

1. Betrokken en gemotiveerde medewerkers die door het management worden gefaciliteerd om 

hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan veranderingen. 

2. Een voortdurende focus op trends en ontwikkelingen om ons heen en een systematische manier 

van het bespreken en implementeren van deze trends en ontwikkelingen. 

3. Een sterke focus op leren (ruimte om te leren en medewerkersprogramma).  

4. Veel meer aandacht voor strategie en bestuursgevoeligheid, waarbij aandacht voor scenario 

denken en toekomst denken heel belangrijk is. 

5. De basis die op orde is. Er zijn terugkerende taken die soepel moeten zijn ingebed. Deze zullen 

naar verwachting ook relatief stabiel blijven. Het zoeken naar de juiste balans tussen stabiliteit 

en wendbaarheid is dus noodzakelijk. 

6. Medewerkers die de status quo ter discussie durven te stellen, een open discussie aan durven 

gaan. Dit vraagt om vertrouwen, altijd de basis voor een goede samenwerking. Daar hoort ook 

het aanspreken en feedback geven als een vorm van meer natuurlijk gedrag uiteraard bij. 

7. Het regelmatig toetsen of programma's en projecten nog nodig zijn is belangrijk als een soort 

basishouding. Dat geldt overigens ook breder, een gezonde reflectie op nut en noodzaak van de 

uitvoering van taken kan ruimte opleveren. Daarbij zoeken we naar een balans tussen inzet van 

mensen en kwaliteit van producten en diensten.  

8. Meer richten op integraliteit en het concern, denkend vanuit de omgeving en gericht op de 

toekomst. Als we intern niet goed samenwerken heeft de externe klant daar zeker last van. Dat 

willen we voorkomen. 

9. Het creëren van ruimte. Het gaat dan om ruimte in brede zin. Financiële ruimte, ruimte om ons 

als medewerkers te ontwikkelen, ruimte om in zelfstandigheid taken uit te voeren, ruimte om 

samen te werken, ruimte om vaste routines ter discussie te stellen. Als die ruimte er is, komen 

verandering en vernieuwing vanzelf tot stand.  

 

Door aan de bovenstaande aspecten aandacht te besteden blijven we investeren in een organisatie 

waar mensen graag willen werken. We werken ook aan het vertrouwen in de organisatie. Dat doen 

we door de wijze van communiceren, maar ook door bijvoorbeeld via Medewerkersonderzoeken te 

meten wat medewerkers van onze organisatie vinden. Daar wordt ook altijd een vervolgtraject aan 

gekoppeld om te verbeteren.  

De buitenwereld wordt steeds mondiger. Dit is een positieve ontwikkeling, maar vraagt ook andere 

vaardigheden van ambtenaren. Ook dit vraagt een investering. We hebben de volgende 

verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de ambtelijke professionaliteit:  
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 Scherp op resultaat 

 Slim op de zaak 

 Slim op de relatie 

 Slim op de context 

 Politiek bekwaam 

 Transparant 

 Toegankelijk 

 Verbonden en verbindend 
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II. De leeswijzer: 

Eerst wordt een beeld geschetst van onze organisatie. Dat doen we door harde cijfers over de 

organisatie en het personeel op te nemen. Dit levert een goed beeld op van hoe we ervoor staan, 

maar zeker ook een beeld aan welke aspecten en onderdelen wij extra aandacht gaan besteden. Dit 

zijn gedeeltelijk ook onderdelen, waar wij al met de gemeenteraad over hebben gediscussieerd en 

waar al aandacht aan wordt besteed.  

Wij schetsen het beeld van het medewerkersprogramma en de belangrijkste competenties daarbij. 

Vervolgens schetsen wij de ontwikkelagenda voor de organisatie die natuurlijk nauw verbonden is 

met de eisen die de buitenwereld aan ons stelt en de ontwikkeling van het personeel. Schotten 

tussen organisatie eenheden vervagen en opdrachten worden veel meer in programmatische of 

projectmatige vorm met wisselende samenstellingen van personeel opgepakt.  

In schemavorm: 

 

  

Cijfers 

Personeel 

& 

Organisatie 

Medewerkersprogramma 

Landelijke 

ontwikkelingen 

Leren, Mobiliteit 

en Strategische 

Personeels-

planning 

Ontwikkelagenda organisatie 

Organisatie 3.0 , Personeelsbestand 3.0 en Ambtenaren 3.0 
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III. De cijfers: 

Als we naar de cijfers van ons personeelbestand kijken, dan is een aantal zaken van belang om nader 

te beschouwen. De beschouwing is gebaseerd op de cijfers van de gemeente Papendrecht met 

peildatum 31 december 2020 en landelijke cijfers uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2020 van 

A&O fonds Gemeenten. 

III.1  Vergrijzing personeelsbestand stabiliseert 

Uit de Personeelsmonitor Gemeenten blijkt dat de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren 

daalt (A&O fonds, 2020). In 2020 is het landelijk gemiddelde 47,7 jaar. In Papendrecht is het 

gemiddelde 48,4 jaar. In Papendrecht is het gemiddelde ten opzichte van 2016 (48,3) licht gestegen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is de stijging van de AOW-leeftijd, waardoor men langer doorwerkt 

en de gemiddelde leeftijd toeneemt. 

 

 

Gemiddelde leeftijd man/vrouw Papendrecht 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, peildatum 31 december 2020 

III.2  Verdeling personeel over leeftijd 

Door het vergrijzende personeelsbestand en de toename van de uitstroom als gevolg van leeftijd 

en/of pensionering, wordt de instroom van jongeren steeds belangrijker. De leeftijdsopbouw bij 

gemeenten blijft namelijk onevenwichtig (A&O fonds, 2020).  

In 2020 voerde 76% van de gemeenten actief beleid om de instroom van jongeren te bevorderen. 

Het aandeel gemeenten dat actief de instroom bevordert ligt dus hoog, maar nam in de afgelopen 

jaren wel wat af. Desondanks voert het merendeel van de gemeenten (nog) geen actief beleid om 

jonge medewerkers te behouden en/of uitstroom te voorkomen. 

 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, peildatum 31 december 2020 
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Van de beroepsbevolking is 37% jonger dan 35 jaar; hun aandeel bij gemeenten bedraagt 16% (A&O 

fonds, 2020). Het percentage jongere medewerkers (<35 jaar) is in Papendrecht iets lager dan het 

gemiddelde van Nederland bij gemeenten. We zien aan de andere kant eveneens het aandeel 60-

plussers in Papendrecht flink stijgen. Het aandeel 55-plussers (34,8%) is ruim groter in Papendrecht 

dan het aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar (14,5%).  

III.3 Verdeling personeel man/vrouw en deeltijd 

 

In Papendrecht is 52,9% van de medewerkers man en 47,1% vrouw. Er zijn meer vrouwen die 

parttime werken dan mannen. 

III.4 Verdeling aantallen man/vrouw over schalen 

Een volgend interessant gegeven is de verdeling van aantallen mannen en vrouwen over een drietal 

schaal categorieën: 

 

Hieruit blijkt dat in de schalen 1 t/m 5 de meeste mannen werkzaam zijn (de reden is vooral dat 

mannen in de buitendienst werken). In de schalen 6 t/m 9 zijn de vrouwen oververtegenwoordigd. In 

de hoogste schalen juist weer de mannen. Het verschil in het bruto maandsalaris (gecorrigeerd voor 

deeltijd) tussen mannen en vrouwen nam af in 2020.  
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Een meer specifieke onderverdeling levert het volgende beeld op: 

 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, peildatum 31 december 2020 

III.5 In- en uitstroom 

Op 31 december 2020 waren er 171.050 medewerkers in dienst bij alle gemeenten. Daarmee is voor 

het 5e jaar op rij sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Meer werk en andere 

taken zijn naast de toename van het budget de belangrijkste redenen voor de stijgende bezetting. Er 

wordt een groei verwacht in ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/jeugdzorg en automatisering/ICT 

(A&O fonds, 2020).  

 
Bron: Personeelsmonitor Gemeenten 2020 

 

 

 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, peildatum 31 december 2020 
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In 2020 zijn er in Papendrecht 23 nieuwe medewerkers gestart, waaronder één garantiebaan die is 

gerealiseerd door het in dienst nemen van een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn 

11 medewerkers intern van functie gewisseld en 18 medewerkers zijn met pensioen gegaan of 

hebben ontslag ingediend. 

III.6 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is in 2020 gedaald tot 5,5 procent (2019: 5,8 procent). In 

Papendrecht is dit 3,87 procent.  

In eerste instantie komen deze lagere ziekteverzuimcijfers wellicht onverwacht, aangezien 2020 in 

het teken stond van corona. Waarschijnlijk heeft het vele thuiswerken in 2020 bijgedragen aan lagere 

verzuimcijfers. De belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim zijn volgens de bedrijfsartsen van 

gemeenten nog steeds fysieke en fysiologische aandoeningen (A&O fonds, 2020). Toch zien we in 

2020 werkdruk en stress en psychische klachten vaker genoemd als oorzaak. De coronacrisis en alle 

maatregelen erom heen kunnen indirect hebben bijgedragen aan het ziekteverzuim door een hogere 

werkdruk, stress en de ontwikkeling van psychische klachten. 

 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, peildatum 31 december 2020 

In Papendrecht is het ziekteverzuim in 2020 gestegen ten opzichte van 2019, maar is nog steeds lager 

dan wat gezien wordt landelijk bij gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen. Een mogelijke 

verklaring voor het lage ziekteverzuim is de extra managementaandacht voor de medewerkers als 

gevolg van de organisatieontwikkeling, waarbij de span of control van teamleiders werd verkleind. 

Het lage verzuimpercentage in de verzuimduurklasse van 1 tot 7 dagen van Papendrecht valt op. Dit 

is waarschijnlijk verklaarbaar vanuit het gegeven dat medewerkers door de corona-maatregelen zo 

veel mogelijk thuis werkten en mogelijk ook met klachten doorwerkten in plaats van zich ziek te 

melden. Het verzuimpercentage van 8 tot 365 dagen verzuim is gestegen in 2020. 
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Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, peildatum 31 december 2020 

III.7 Externe inhuur 

Gemeentelijke organisaties kunnen niet zonder inhuur van specifieke deskundigheid en extra 

capaciteit om alle taken op het gewenste moment uit te voeren (A&O fonds, 2020). Dat laten ook 

landelijke cijfers zien. Het inhuurpercentage van Papendrecht is voor 2020 berekend op 17,9% 

(kosten inhuur ten opzichte van de loonkosten, inclusief inhuurkosten). 

Percentage van de totale loonsom aan externe inhuur  

 Papendrecht Gemiddelde Nederland Gemiddelde vergelijkbare gemeenten 

2020 17,9% 18% 17% 

2019 17,5% 18% 18% 

2018 17,4% 20% 19% 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht en Personeelsmonitor Gemeenten 2020 

De inhuur van onze organisatie betreft voor een groot gedeelte een capaciteitsvraagstuk. Er blijkt in 

de organisatie een mismatch in aanbod en vraag door onder andere nieuwe opgaven en taken die op 

ons afkomen. Hierom wordt aanbod gezocht bij inhuur. 

Om toekomstbestendig te zijn is wel een passend evenwicht van de capaciteitsinzet van eigen 

medewerkers en externe inhuur van belang (A&O fonds, 2020). Dat zoeken naar een passend 

evenwicht blijft een voortdurend aandachtspunt. Uit de Personeelsmonitor blijkt dat 70 procent van 

de gemeenten aangeeft ernaar te streven de uitgaven aan externe inhuur terug te dringen. Dit doen 

ze onder andere door flexibele banen om te zetten in vaste banen, het aanbieden van tijdelijke 

contracten en flexibele inzet van (eigen) medewerkers door bijvoorbeeld medewerkers van teams 

waar het werk vanwege corona minder was te verplaatsen naar teams waar juist meer werk was. 

III.8 Formatieve ontwikkelingen 

Er is een sprake van groei in de gemeentelijke personeelsbezetting. Meer werk en andere taken zijn 

naast de toename van het budget de belangrijkste redenen voor de stijgende bezetting (A&O fonds, 

2020). 

Papendrecht gaat mee met de landelijke trend. De formatiestijging zoals eerder genoemd in de P&C-

documenten blijft, vanwege de toestroom van taken (onder andere van de Rijksoverheid). Financiële 

compensatie komt zeker, maar hoeveel dit zal zijn is nog niet bekend. 
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Formatieontwikkeling 

(totalen inclusief college en raad) 

JAAR FTE 
BEGROOT 

MUTATIE 
tov vorig 

jaar 

2019 186,1 4,3 

2020 185,6 -0,5 

2021 186,0 0,4 
Bron: Cijfers gemeente Papendrecht, 31 december 2020 

III.9 Resultaten Medewerkersonderzoek 2021 op hoofdlijnen 

In de eerste helft van 2021 is een medewerkersonderzoek1 gehouden. Dit onderzoek is ook ingezet 

voor de evaluatie van de organisatieontwikkeling.  Het onderzoek bevatte daarom naast de reguliere 

vragen, ook vragen gericht op verschillende aspecten van de organisatieontwikkeling. De voorzichtige 

conclusie die daaruit getrokken kan worden is dat de inspanningen op het gebied van organisatie- en 

personeelsontwikkeling vruchten hebben afgeworpen. Dit geldt vooral het managen vanuit 

vertrouwen en de informatievoorziening. Daarmee lijken we  op de goede weg met onze organisatie. 

Punt van aandacht is de toename van de ervaren werkdruk. Dit beeld is ook landelijk zichtbaar, mede 

als effect van de coronapandemie.  

De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn hierna op hoofdlijnen weergegeven.  

 

 

Het volledig vergelijken van de scores van 2021 met de vorige meting is niet mogelijk doordat 

onderzoeksbureau Effectory de indeling van de thema's heeft aangepast.  

                                                           
1 Het medewerkersonderzoek dat is uitgevoerd door Effectory (Internetspiegel) vindt periodiek plaats. Het 
voorlaatste onderzoek dateert van 2018. 
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Op het gebied van mate van invloed en management vanuit vertrouwen behoren we bij de top 3 van 

de Benchmarkgemeenten2. Voor loopbaanondersteuning en zelfstandigheid zitten we dicht tegen de 

top 3 aan, waarbij de score op zelfstandigheid licht gedaald is ten opzichte van de vorige meting. 

Heel mooi is dat wij op het vlak van informatievoorziening opnieuw een sprong voorwaarts hebben 

gemaakt naar een score 5,9. Bij de metingen in 2015 en 2018 lag die score nog op respectievelijk 4,6 

en 5,5. Maar ook dit onderdeel kan nog beter en is een top 3 score de ambitie. 

De score op werkdruk is gedaald ten opzichte van de vorige meting en ligt nu rond de gemiddelde 

score van de benchmark. Op herstelbehoefte ligt de score onder de benchmark. Dit vraagt aandacht. 

Onderzoek laat zien dat een hoge werklast samenhangt met een hogere kans op burn-out en een 

sterkere vertrekintentie bij medewerkers (Hu, Schaufeli en Taris, 2011). Dat de score op werkdruk is 

gedaald in het algemeen zegt niet zoveel over stevige werkdrukpieken die bij sommige teams 

worden ervaren. Ten aanzien van de werkdruk op teamniveau is voortdurende alertheid essentieel.  

Vanzelfsprekend zijn er verschillen tussen teams, en scoort het ene team juist beter of slechter dan 

de vorige keer. Een beïnvloedende factor is onder andere het aantal mutaties in een team waardoor 

ervaring weglekt, vaste patronen veranderen of werkdruk toeneemt. Een andere factor is het wel of 

niet wisselen van leidinggevende, wat terug te zien is in scores op de thema's zelfstandigheid en 

management vanuit vertrouwen.  

Elk team heeft voor zichzelf drie prioriteiten gesteld waarmee men dit jaar aan de slag wil. Daarbij 

zijn er prioriteiten die specifiek voor het team van toepassing zijn, maar er zijn ook prioriteiten die 

voor (bijna) alle teams gelden namelijk: verbeteren samenwerking teams, voorkomen bureaucratie 

en het verlagen ervaren werklast.  

  

                                                           
2 De onderliggende benchmark is gebaseerd op dezelfde onderzoeken bij 78 vergelijkbare gemeenten (<50.000 
inwoners) in de periode vanaf 2018.   
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IV. Krappe arbeidsmarkt met mogelijk gevolgen 

Na jaren van rust en stilte op de arbeidsmarkt vanwege onder meer de kredietcrisis, is de 

arbeidsmarkt voor de lokale overheid behoorlijk op stoom gekomen. Normale werving- en 

selectieprocedures werken niet altijd meer. Gemeenten moeten er alles aan doen om gekwalificeerd 

personeel van elders weg te lokken. 

We verwachten dat het de komende jaren nog uitdagender wordt. Ondanks Corona draait de 

economie op volle toeren. De grote vervangingsvraag in gemeenteland komt op gang, terwijl 

demografische ontwikkelingen een beperking van het arbeidsaanbod voorspellen. Na maart 2022 

komen er weer nieuwe colleges met nieuwe plannen. De nieuwe maatschappelijke opgaven zullen de 

nodige aandacht vragen in de organisatie. En de vraag naar medewerkers zal weer verder toenemen. 

  

Het gevaar is reëel, dat we straks geen mensen meer kunnen vinden. En dat daardoor de gewenste 

kwaliteit in de lokale samenleving niet meer kan worden geleverd. De publieke dienstverlening kan 

zomaar haperen. Dat zien we nu al gebeuren bij verschillende organisaties. Denk aan de 

verkeersleiders bij ProRail, de leerkrachten in het onderwijs en de ziekenhuizen. Maar ook bij 

gemeenten knelt het meer en meer. Financiële beleidsfuncties, vergunningverleners, RO-

medewerkers, communicatieadviseurs, ict-ers zijn amper nog te vinden. 

 

Om onacceptabele aanpassingsmechanismen als kostenstijgingen (interim/inhuur) en een vertraagde 

of gebrekkige uitvoering van taken te voorkomen, is het de hoogste tijd om in alle breedte de 

knelpunten aan te pakken. Waar denken we aan? Verbeteren van het loopbaanperspectieven van 

medewerkers. Meer functiedifferentiatie en het verkorten van loopbaanpaden. Maximaal 

zorgdragen, dat werk en privé is te combineren in de organisatie. We hebben tijdens Corona ontdekt, 

dat we overal ons werk kunnen doen. Bouw op die ervaring verder en blijf het genereus faciliteren. 

Andere kant van die corona ervaring is dat mensen veel verder van huis kunnen werken. Een nieuwe 

dynamiek op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. De les is dat we heel creatief moeten worden in 

het boeien en binden van medewerkers. Ons HRM beleid is op onderdelen ook toe aan vernieuwing. 

De medewerkers van vandaag en overmorgen stellen andere eisen aan organisatie en management 

dan vroeger. Door ICT en de toegenomen coördinatievraagstukken verandert de organisatie en 

werkwijze en de krappe arbeidsmarkt verlangt een proactieve wervingsstrategie. 

 

Voorkom ziekteverzuim (ook al is dat nu bij ons laag), zet in op preventie en stimuleer en ondersteun 

vitaliteitsprogramma’s. Zet meer in op leeftijdsbewust personeelsbeleid, ontwikkel 

demotiemogelijkheden en maak doorwerken na de AOW-leeftijd met persoonlijk maatwerk normaal. 

Maak meer werk van sprankelende en doelgerichte arbeidsmarktcommunicatie en werving. De 

(lokale) overheid heeft daarin nog wat te winnen. Ga voor maximaal flexibiliseren en individualiseren 

van werktijd en arbeidsvoorwaarden. 

  

Kortom: ook in onze gemeente moeten we aan de bak en gezien alle uitdagingen is het van belang 

om snel werk te maken van een vernieuwende aanpak om personeel te boeien en te binden.  
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V. Medewerkersprogramma en werken aan competenties, gedrag en vaardigheden: 

In Papendrecht zijn veel medewerkers aanwezig die deskundig zijn op hun eigen vakgebied. Ook al 

zien we de laatste tijd een groot verloop in de organisatie, toch hebben we ook veel medewerkers 

die al langere tijd in dienst zijn van de gemeente Papendrecht. Er is sprake van een goede 

vakinhoudelijke kennis. Via het medewerkersprogramma investeren we in de persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers. Er wordt vooral ook gewerkt aan gedrag en vaardigheden. We 

voeren het goede gesprek met elkaar. 

 

We zien een grote behoefte aan opleiding en ontwikkeling, mede gerelateerd aan de snel 

veranderende wereld om ons heen. Denk aan de transities in het sociaal domein en de naar 

verwachting op 1 juli 2022 ingaande Omgevingswet. Het gaat daarbij naast het meer integraal dan 

voorheen kunnen denken vooral ook om de soft skills (de recente training kennislab Omgevingswet is 

daar een mooi voorbeeld van). Een strakkere, zakelijke sturingsrelatie met externen wordt vaker 

gevraagd dan voorheen (accountmanagement). Hieraan wordt gewerkt. De vraag is of iedereen 

daarvoor geschikt is. In een professionele organisatie moeten deze vaardigheden in voldoende mate 

aanwezig zijn.  

 

Een verdere vertaling van de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteiten van ambtenaren is bij de 

vorming van het medewerkersprogramma door de teamleiders en de MT-leden gemaakt (vanuit een 

toekomstgericht perspectief). Dat zijn de kwaliteiten behorend bij de organisatie en de medewerkers 

die passend zijn bij de koers naar de horizon. Het gaat dan om de volgende kwaliteiten die dus eerder 

zijn vastgesteld: 

 Externe focus (omgevingsbewustzijn en -sensitiviteit, regisseren en klantgericht werken) 

 Sturing en eigenaarschap (besluitvaardigheid, initiatief, plannen en organiseren, 

vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen en geven, resultaatgericht leidinggeven) 

 Kwaliteit producten, processen en mensen (kwaliteitsgerichtheid, ontwikkelingsgerichtheid, 

vakbekwaam handelen) 

 Werken vanuit opgaven en rollen – samenwerken (ook de competentie samenwerken) 

 Leren, inspireren en innoveren (innoveren) 

 Flexibiliteit (ook de competentie flexibiliteit) 

 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (politiek en bestuurlijk bewustzijn) 

We vinden de drie vet- en schuingedrukte onderwerpen voor dit moment het meest belangrijk en 

passend bij de uitdagingen die aan onze organisatie en medewerkers worden gesteld. We richten ons 

in eerste instantie op verbetering van deze kwaliteiten. 

We zijn ook een traject ingegaan met Aardoom en De Jong. Dit betreft een pilottraject voor een SPP-
traject (Strategisch Talent Management in hun terminologie). 
De volgende kerncompetenties zijn in het traject van Aardoom en De Jong naar voren gekomen. Ze 

passen goed bij de hiervoor genoemde competenties.  

Externe gerichtheid 

In mijn werk ben ik ondernemend en proactief. Ik durf mijn kennis en ideeën naar voren te brengen 

en ik beweeg mij vrij door de organisatie en de buitenwereld. Ik weet dat het werk van de gemeente 

in dienst staat van een omgeving die verandert; ik speel continu in op ontwikkelingen. Ik kijk breder 

over de grenzen van teams binnen de organisatie. 
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Samenbrengend 

Ik ben gericht op samenwerken. Intern en extern weet ik wat er speelt. Ik breng verschillende 

belangen en partijen bij elkaar en creëer samenwerkingen, waardoor resultaten behaald worden.  

Vertrouwen geven 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten in mijn werk. Ik durf los te laten 

en ik geef anderen de ruimte om tot bloei te komen. Andersom weten mijn collega’s dat het goed 

komt als ik iets oppak. Ik voel me verbonden en ben betrouwbaar; ik kom afspraken met burgers en 

externe partijen na.  
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VI. De personeel ontwikkelagenda voor de komende jaren 

Onze organisatie heeft de komende jaren een aantal uitdagingen op verschillende terreinen. Het gaat 
dan om uitdagingen op het vlak van het personeel (onder andere samenstelling personeelsbestand 
en strategische personeelsplanning) en het breed inzetbaar houden van het personeel om ook de 
uitdagingen vanuit onze omgeving het hoofd te kunnen bieden (denk dan aan mobiliteit, duurzame 
inzetbaarheid, strategisch opleiden). Als laatste punt zal ook de wijze van organiseren worden 
beïnvloed als gevolg van de snel veranderende vragen uit de samenleving.  

De leeftijdsopbouw bij onze gemeente is nog steeds onevenwichtig, met alle personele gevolgen van 
dien. Behalve intensivering van mobiliteit bevorderende maatregelen is het voor ons goed om naast 
onze inzet voor het aantrekken van jongeren, de komende jaren ook volop te investeren in het 
behoud van deze groep. Dat betekent dat we stevig inzetten op het daar waar mogelijk bij 
vrijkomende arbeidsplaatsen jongere mensen in te zetten. Maar ook het veel meer dan nu het geval 
is taken laten verrichten door stagiaires en trainees is een manier om te verjongen. Dat betekent dat 
we ook meer stageplaatsen moeten bieden, niet alleen voor HBO-ers en academici in spe, maar ook 
voor MBO-ers. De opleiding, inzichten en gedrag van jonge medewerkers zal op onderdelen 
verschillen van dat van oudere werknemers. Het is de bedoeling dat er wederzijdse beïnvloeding 
ontstaat, zodat de som meer is dan het geheel der delen. Daarnaast is het nog van belang om de 
jonge mensen ook te blijven boeien, zodat ze zich binden aan de gemeente Papendrecht.  

Stimulans 1 

Zet in op een verjonging van het personeelsbestand door meer jonge medewerkers binnen te 
halen in de organisatie en ook te behouden voor de organisatie 

In het kader van het formuleren van een strategisch opleidingsplan zijn de competenties die door de 
leidinggevenden zjin geformuleerd ten behoeve van het medewerkersprogramma leidend: 

1. Externe focus (omgevingsbewustzijn en -sensitiviteit, regisseren en klantgericht werken) 

2. Sturing en eigenaarschap (besluitvaardigheid, initiatief, plannen en organiseren, vertrouwen 

en verantwoordelijkheid nemen en geven, resultaatgericht leidinggeven) 

3. Kwaliteit producten, processen en mensen (kwaliteitsgerichtheid, ontwikkelingsgerichtheid, 

vakbekwaam handelen) 

4. Werken vanuit opgaven en rollen – samenwerken (ook de competentie samenwerken) 

5. Leren, inspireren en innoveren (innoveren) 

6. Flexibiliteit (ook de competentie flexibiliteit) 

7. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (politiek en bestuurlijk bewustzijn) 

 

Stimulans 2 

Zorg via strategisch opleiden en het invulling geven aan de opleidingsdoelen zoals aangegeven dat 
medewerkers meebewegen met veranderende omgevingseisen 

Opleiden is maar één facet van het ervoor zorgen dat onze medewerkers breed en goed inzetbaar 

blijven. Mobiliteit is daarbij ook essentieel. Er is de laatste tijd sprake van een grotere mobiliteit, 

waardoor via een kettingreactie steeds meer medewerkers ander werk gaan oppakken. Dat vereist 

wel medewerking van het management, sturing op de medewerker die mobiel wil worden en het 

goed met elkaar identificeren van (tijdelijke) werkzaamheden die zich lenen voor een andere inzet 
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van personeel. Onderzoek heeft aangetoond dat de gemeenten de volgende aspecten het meest 

effectief vinden voor mobiliteit: ontwikkelgesprekken, uitleen/detachering, loopbaangesprekken met 

loopbaanadviseur, loopbaantrainingen en strategische personeelsplanning.  

Stimulans 3 

Continueer en versterk de inzet op mobiliteit, zodat steeds meer medewerkers gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheden om ander werk uit te proberen 

Deels samenhangend met mobiliteit, maar ook zeker een extra uitdaging is het werken aan 

duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Het gemeentebestuur heeft de mogelijkheid geboden 

om van reserves gebruik te maken voor dit doel, mits er geen goudgerande regelingen zouden 

worden gekozen. De aard van het werk, persoonlijke omstandigheden en thuissituatie maken dat 

medewerkers soms heel verschillende problemen ervaren om tot hun pensioen goed te kunnen 

werken. Duurzame inzetbaarheid regelen is dus maatwerk.  

Stimulans 4 

Continueer en versterk duurzame inzetbaarheid van in eerste instantie oudere medewerkers en 
later ook jongere medewerkers en zorg voor maatwerkoplossingen 

Onze organisatie is een lerende organisatie. Dat betekent dat wij een leercultuur nastreven waarin 

wordt geëxperimenteerd, vernieuwing wordt doorgevoerd en verbeteringen belangrijk zijn. Daarbij is 

onvermijdelijk dat er ook projecten niet slagen en fouten worden gemaakt. Dit is onlosmakelijk 

verbonden met leren. Het concerndeel van het opleidingsbudget wordt in 2022 gebruikt voor de 

lerende organisatie. Een programma wordt vanaf eind februari tot aan het eind van december 

uitgerold.  

Stimulans 5 

Hanteer het principe van de lerende organisatie. De lerende organisatie leidt tot een snellere 
leercurve voor onze organisatie 

Verder hanteren wij al sinds jaren een indeling van de medewerkers in categorieën Strategische 

Personeel planning (SPP). Deze indeling is niet meer actueel en ook is deze in zekere mate star. Het 

belangrijkste element van de SPP, de personeelsschouw, is van groot belang voor een inschatting 

waar de organisatie qua kwalitatieve personeelsbezetting staat. Langs deze weg kan ook een betere 

afweging worden gemaakt op welke wijze medewerkers sterk en weerbaar in de eigen functie 

komen te staan of blijven staan. Aandacht voor het totaal van ons personeel is essentieel (niet 

uitsluitend aandacht voor jonge of oudere medewerkers). De personeelsschouw is daarvoor de 

stabiele basis. 

Stimulans 6 

Zorg voor een goede personeelsschouw 
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VII. De organisatie ontwikkelagenda voor de komende jaren 

We zien organisatieontwikkeling in Papendrecht als een vorm van organische groei. De toekomst is 

slecht te voorspellen, evenals de wijze waarop een organisatie op veranderingen gaat reageren. De 

organische veranderingsaanpak is een continu proces van het aanpassen van de organisatie. Hierbij 

worden gemeenschappelijke beelden of ambities beschreven, in plaats van rationele doelen.  

De uiteindelijke situatie en het tijdspad is afhankelijk van de ontwikkeling van de processen. Als 

gevolg van de bevindingen kan dit gedurende de rit worden bijgesteld. Daarnaast is het een proces 

met een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers.  

 

Dat neemt niet weg dat we een aantal belangrijke uitgangspunten die de koers en de richting van de 

organisatieontwikkeling bepalen benoemen. Op hoofdlijnen zijn die koers en richting te verdelen in 

zaken die onze eigen interne organisatie en medewerkers aangaan en zaken die te maken hebben 

met de andere eisen die de buitenwereld stelt aan onze manier van werken. Soms is het onderscheid 

minder gemakkelijk te maken en ook minder relevant. De ordening is ondergeschikt aan de 

beweging.  

 

Inzetten op sturing via collectieven 

De meeste gemakkelijke manier van sturen is via directieven in een departementale lijn keuzes en 

afspraken maken. Dit is echter niet de meest effectieve wijze van sturen in een organisatie. Als 

sturing plaatsvindt langs de weg van keuzes en afspraken maken in de collectieven (zowel ambtelijk 

als bestuurlijk) is de sturing effectiever. Iedereen schaart zich immers achter deze keuzes en alle 

capaciteiten die de verschillende functionarissen hebben zijn ingebracht om tot een op dat moment 

optimale keuze te komen. Het volgende model illustreert dat in gesimplificeerde vorm: 
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De uitdaging voor de organisatie 
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Ons antwoord daarop 
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Onze aanpak 
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Evalueren 

In onze organisatie wordt steeds meer programmatisch en projectmatig gewerkt. Vaak zijn we blij als 

het eindstation is bereikt en is er niet of nauwelijks tijd om terug te kijken. In een lerende organisatie 

is dat terug kijken essentieel om van te leren. Dat kan bijvoorbeeld door vaker te evalueren. Dat kan 

in sommige gevallen uitgebreid worden gedaan bij belangrijke projecten, maar het kan ook met 

kleinere projecten, ook daar is veel van te leren. Dat kan ook heel simpel, zie de onderstaande 

werkwijze. 
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Overzicht geformuleerde stimulansen: 

Stimulans 1 

Zet in op een verjonging van het personeelsbestand door meer jonge medewerkers binnen te 
halen in de organisatie en ook te behouden voor de organisatie 

 

Stimulans 2 

Zorg via strategisch opleiden en het invulling geven aan de opleidingsdoelen zoals aangegeven 
dat medewerkers meebewegen met veranderende omgevingseisen 

 

Stimulans 3 

Continueer en versterk de inzet op mobiliteit, zodat steeds meer medewerkers gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheden om ander werk uit te proberen 

 

Stimulans 4 

Continueer en versterk duurzame inzetbaarheid van in eerste instantie oudere medewerkers en 
later ook jongere medewerkers en zorg voor maatwerkoplossingen 

 

Stimulans 5 

Hanteer het principe van de lerende organisatie. De lerende organisatie leidt tot een snellere 
leercurve voor onze organisatie  

 

Stimulans 6 

Zorg voor een goede personeelsschouw 

 

 

 


