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Voorwoord

Bij mijn nieuwe werkgever neem ik 
opnieuw de operationele leiding in 
een organisatie met 250 medewerkers. 
Waarom? Hier ben ik goed in en dit 
vind ik leuk, dus dat geeft energie. Ik 
wil graag veranderingen doorvoeren 
en de ervaring leert dat ik de dynamiek 
van grote organisaties als lastig ervaar. 
Het is dan ook een bewuste keuze om 
bij een middelgroot familiebedrijf mijn 
loopbaan voort te zetten.

In de toekomst is een stapje terug voor 
mij zeker een optie. Leidinggeven is 
topsport en de vraag is of ik dat tot 
mijn pensioenleeftijd volhoud. De tech-
nologische ontwikkelingen en nieuwe 
werkwijzen volgen elkaar razendsnel 
op en dat is als veertiger al soms lastig 
bij te benen. Bovendien: een nieuwe 
generatie staat klaar om - vroeg of laat 
- het roer over te nemen. 

Ik vind het heel positief als mensen de 
regie over hun eigen loopbaan nemen. 
Daarbij kan een aantal goede gesprek-
ken tussen werkgever en werknemer 
wonderen doen. Wat zijn de wensen 
en mogelijkheden? En kan een ervaren 
kracht demotie krijgen, zonder direct 
een belangrijk deel van het inkomen 

te verliezen? Over dit soort zaken zijn 
vaak goede afspraken te maken met 
werkgevers.

We hebben bij Loyalis de afgelopen 
jaren stevig ingezet op duurzame inzet-
baarheid. Zowel binnen onze eigen 
 organisatie als bij onze klanten. 
Veel van onze medewerkers zijn het af-
gelopen jaar actief met hun eigen loop-
baan aan de slag gegaan. De een zet 
een stap voorwaarts of vindt elders een 
nieuwe baan. De ander neemt op tijd 
gas terug en kan zo op een gezonde en 
leuke manier de eindstreep te halen. 

De afgelopen jaren heb ik met veel 
plezier bij Loyalis gewerkt. Daarnaast 
voel ik me inmiddels enorm thuis in  
Zuid-Limburg. Toch is het tijd voor een 
nieuwe stap. Dat ik nu weer in de R and-
stad ga werken en daardoor vaak van 
huis ben, neem ik op de koop toe. 
Van het thuisfront krijg ik alle steun. 
Mijn vrouw zegt: liever in het weekend 
volop energie, dan elke avond uitgeput 
op de bank. Ik ben klaar voor verande-
ring!
 
Cindy Weisscher
Directeur Operations & IT

Voorwaarts, 
achterwaarts of 
zijwaarts?

Dit voorjaar neem ik afscheid als directeur Operations 
& IT van Loyalis en maak ik de overstap naar Meĳ ers 
Assurantiën in Amstelveen. In mĳ n loopbaan lonkte 

regelmatig de weg naar boven. Maar op mĳ n 47ste kies 
ik bewust voor een stap zĳ waarts. 
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‘Medewerkers moeten geschikt 
blijven voor hun functie, ook als 
die verandert’ 
Henk Tulner, senior adviseur P&O, provincie Fryslân,  
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Inbeeld

‘BĲ  VERANDEREND 
ONDERWĲ S HOORT EEN 
ANDERE ORGANISATIE’

Om het lerarentekort hanteerbaar te houden, zet Stichting Christelijk 
Onderwijs Haaglanden (SCOH) in op duurzame inzetbaarheid, een 
andere werkorganisatie en zij-instromers.

co-financieren in trainingen om vitaal te 
blijven. Zodat mensen langer duurzaam 
inzetbaar blijven en niet in de WGA 
terechtkomen. SCOH is eigenrisicodrager 
voor de WGA. Loyalis biedt dergelijke 
trainingen, maar we zijn nog niet mee 
aan de slag gegaan.’ 
Om werkdruk tegen te gaan, is werven 
van nieuw personeel natuurlijk ook 
belangrijk, zonder concessies te doen aan 
kwaliteit. SCOH wil daarom kansrijke 
zij-instromers selecteren. En gemeente 
en schoolbesturen in Den Haag werken 
nauw samen om mensen te interesseren 
voor onderwijs. 

bij de senior leerkracht.’
SCOH gebruikt subsidieregelingen om 
duurzame inzetbaarheid te bevorderen. 
‘Er is een subsidieregeling 45-plussers 
voor loopbaanoriëntatie. En mede-
werkers kunnen hun opleidingsbudget 
inzetten. Daarnaast trainen we jaarlijks 
onze directeuren gespreksvoering, waar-
bij we ook bespreken wat iemand nodig 
heeft om plezierig en fit zijn pensioen te 
halen.’ 

VITAAL BLĲ VEN
Loyalis kan zeker behulpzaam zijn als 
het gaat om preventie, denkt Monique. 
‘We kunnen bijvoorbeeld met Loyalis 

‘Ik heb het basisonderwijs zien ver-
anderen’, vertelt Monique Notenboom, 
stafmedewerker P&O bij SCOH, een 
schoolbestuur voor 32 basisscholen, 5 
scholen voor speciaal onderwijs en 22 
peuterscholen. ‘Daar hoort een andere 
organisatie bij, met andere functies. 
Dat geeft meer mogelijkheden voor 
 medewerkers en is een stimulans voor 
hun duurzame inzetbaarheid.’ Monique 
geeft een voorbeeld: ‘Denkbaar is dat we 
functies toevoegen als senior leerkrach-
ten met leerkracht ondersteuners. Die 
laatsten geven wel lessen, maar dragen 
niet de eindverantwoordelijkheid over de 
klas. Die berust, over meerdere klassen, 
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LANGER WERKEN MET 
PLEZIER

De tĳ den van vervroegd uittreden 
en een pensioenleeftĳ d van 65 jaar 
liggen alweer enige tĳ d achter ons. 
Dat vraagt een andere houding van 
overheid, werkgever en werknemer.

Organisaties, medewerkers en overheid 
zijn al jaren bezig met duurzame inzet-
baarheid, maar sinds kort ook met loop-
baanontwikkeling. De schwung kwam 
er pas goed in toen de overheid en het 
bedrijfsleven te maken kregen met werk-
nemers die een stuk langer moeten door-
werken, vertellen Tinka van Vuuren en 
Judith Semeijn, beide hoogleraar aan de 
Open Universiteit. Van Vuuren trapt af: 
‘In 2009 kwam de SER met een rapport, 
gebaseerd op drie pijlers die bij werk-
nemers in orde moeten zijn. Hun werk-
vermogen: staat hun gezondheid hun toe 
om te werken? Hun employability: kun-
nen ze werken, gezien hun vakbekwaam-
heid en positie op de arbeidsmarkt en de 
kansen en de mogelijkheden die ze heb-
ben? En als laatste hun vitaliteit: hebben 
ze de energie, de motivatie en het plezier 
om hun werk goed te doen?’ Van Vuuren 
is Senior Consultant bij Loyalis Kennis 
en Consult, het onderdeel van Loyalis dat 
zich richt op advisering van werkgevers 
en werknemers over personeelsbeleid en 
hoe je kunt zorgen dat mensen gezond, 
vitaal en productief aan het werk blijven. 

Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar 
bij de Open Universiteit op de leerstoel 
 Strategisch Human Resource Management, 
in het bijzonder Vitaliteitsmanagement, 
in samenwerking met Loyalis. 
‘Die drie pijlers zijn nog steeds actueel’, 
vertelt Judith Semeijn. Zij is hoogleraar 
Duurzaam HRM aan de Open Universiteit 
en ook bijzonder hoogleraar loopbaan-
management in samenwerking met 
Noloc, de beroepsvereniging voor 
loopbaanprofessionals en job coaches. 
‘Voor ons zijn die pijlers nog steeds een 
goede kapstok om bij aan te haken. Het 
werpt het vraagstuk in het volle licht hoe 
mensen van waarde kunnen blijven in hun 
organisatie én daarbij ook gelukkig en 
vitaal blijven. Daar komt nu ook een le-
ven lang ontwikkelen (in plaats van leren) 
explicieter bij in beeld.’

DE WERKNEMER IN DE 
DRIVER’S SEAT

Werknemers weten meestal prima 
wat goed voor ze is. Geef ze dan 
ook de ruimte, bepleiten Van Vuuren 
en Semeĳ n. En werknemers: pak die 
regie.

Wat moeten werknemers doen voor 
hun duurzame loopbaanontwikkeling? 
Semeijn pleit ervoor om ze de ruimte 
te geven. ‘Laat mensen zelf de regie 
 voeren, laat ze zelf te bepalen wat 
goed voor ze is.’ Van Vuuren vult aan: 
‘Daarvoor hebben we een zekere bewust-
wording nodig, een alertheid op wat gaat 
veranderen. Blijf je realiseren dat de 
wereld steeds sneller verandert. En dat 
dus mogelijk andere dingen van je ge-
vraagd worden. Dat hoeft helemaal niet 
vervelend te zijn, zie het als een kans. 
Het werk verandert, als dit niet meer is 
wat je leuk vindt, dan is het tijd om in 
actie te komen.’

Stapje terug of opzij 
Die actie kan ook remotie zijn: vrijwillig 
een stapje terug of opzij doen op je 
werk. Een beladen begrip, beseffen Van 
Vuuren en Semeijn. En dat terwijl dat 
niet-voorwaartse stapje de beste manier 
kan zijn om nieuwe dingen te leren. ‘Het 
kan voor mensen een mooie manier zijn 
om hun vakbekwaamheid en vitaliteit op 
peil te houden’, stelt Van Vuuren. 

““Als dit niet meer is wat je leuk vindt, 
dan is het tijd om in actie te komen”

7Dossier
Loopbaanontwikkeling

EIGEN REGIE IS ZEGEN 
VOOR WERKNEMER EN 
WERKGEVER

Hoe kunnen mensen van waarde zĳ n 
én blĳ ven in hun werk? En ondertussen 

ook nog gezond, gelukkig en vitaal 
blĳ ven? Daar draait het om bĳ  duurzame 

loopbaanontwikkeling. Van belang voor 
de werknemer natuurlĳ k, maar niet 

minder voor de werkgever. Bedrĳ ven 
en organisaties die werk maken van de 

ontwikkeling van hun medewerkers, van 
hun gezondheid en betrokkenheid, plukken 

daar de vruchten van. Het zorgt voor 
minder ziekteverzuim, meer werkplezier, 
en dus een hogere arbeidsproductiviteit. 
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Ga voor goud
In eigen onderzoeken zien we dat werk-
gevers graag willen, vertelt Van Vuuren. 
Ze bieden allerlei faciliteiten, maar die 
worden weinig gebruikt.’ Conclusie is 
dat bedrijven wel brons halen – goede 
maatregelen – maar het zilver en goud 
laten ze liggen. Werknemers kennen de 
maatregelen en faciliteiten niet (zilver), 
daardoor worden ze dus ook niet gebruikt 
(goud). ‘Zeker grote organisaties en 
overheidsinstanties hebben een goed 
beleid – op papier! Bij onderzoek voor 
een provincie naar vitale werknemers 
hebben we gekeken naar bedrijven vanaf 
1 werknemer. Je zag daar dat kleine be-
drijven weliswaar minder doen, maar dat 
werknemers van dat mindere wel meer 
gebruikmaken. Daar is de afstand kleiner 
en ook inspraak blijkt de betrokkenheid 
te vergroten.’ ‘Leg het bij de mensen neer 
en ga in gesprek, vat van Vuuren samen. 
‘Op die manier ga je van brons naar goud.’ 

Klaar ben je nooit
Wat zijn valkuilen voor een goed beleid? 
Semeijn: ‘Als de prioriteiten dicht bij het 
bedrijfsbelang blijven in termen van geld. 
Dan wordt er toch snel weer bezuinigd op 
beleid gericht op het duurzaam inzetten 
van mensen. Kortetermijndenken, maar 
het komt regelmatig voor. Ook drukte 
kan verhinderen dat mensen bezig gaan 
met duurzame loopbaanontwikkeling.’ 
Semeijn noemt nog een moeilijk punt: 
duurzame loopbaanontwikkeling moet 
in het DNA van de organisatie zitten, met 
een management dat er volledig achter 
staat. Pas dan is een langetermijnbeleid 
mogelijk, met een veilige cultuur waarin 
de werknemer zijn vinger ook dúrft op te 
steken.’ ‘Je moet steeds iets doen om er 
de aandacht voor te vragen’, meent Van 
Vuuren. ‘Klaar ben je nooit!’ 

Ontwikkeladviezen
De overheid geeft subsidies voor wer-
kenden van 45 jaar en ouder als ze buiten 
de eigen organisatie een onafhankelijk 
ontwikkeladvies aanvragen. Semeijn 
is daar positief over maar vraagt zich 
wel af wat er vervolgens met dat advies 
gebeurt. ‘Kun je ermee naar je werkgever? 
Die moet dat dan wel inbedden in de 
organisatie. En er moet budget voor zijn. 
Er is overigens ook budget voor leiding-
gevenden om te trainen hoe ze dit met 
medewerkers oppakken. Maar dat is nog 
niet alom bekend en er wordt nog weinig 
gebruik van gemaakt.’ Loyalis Kennis & 
Consult kan dergelijke ontwikkeladvie-
zen ook doen voor werkenden, denkt Van 
Vuuren hardop. Loyalis Kennis & Consult 
richt zich op werkgevers en werknemers. 
We nemen loopbaanscans af en trainen 
leidinggevenden, HR-medewerkers en 
werknemers. We kijken ook breder naar 
duurzame inzetbaarheid bij  werkgevers. 
Hoe is dat geregeld op individueel 
niveau, maar ook op organisatieniveau? 
Werkgevers kunnen zich daarvoor melden.’

Tinka van Vuuren
• Senior Consultant bij Loyalis Kennis en 

Consult
• Bijzonder hoogleraar aan de Open 

Universiteit op de leerstoel Strategisch 
Human Resource Management, in het 
bijzonder Vitaliteitsmanagement

Judith Semeĳ n
• Hoogleraar Duurzaam HRM aan de 

Open Universiteit
• Bijzonder hoogleraar loopbaan-

management in samenwerking met 
Noloc, beroepsvereniging voor loop-
baanprofessionals en job coaches
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‘Een docente op de basisschool trok het 
niet. Ze was overspannen geweest, maar 
ze was dol op haar vak. Ze wilde wel aan 
de slag als onderwijsassistente en die 
mogelijkheid kwam er. Daarvoor moest 
ze geld inleveren, maar ze hoefde nu 
niet meer op haar tenen te lopen.’ Veel 
bedrijven bieden tegenwoordig zelfs de 
mogelijkheid voor een stap terug met 
 behoud van salaris. ‘Remotie raakt meer 
en meer ingeburgerd’, ziet Semeijn. ‘In 
veel sectoren is het inmiddels gebruike-
lijk dat je veelvuldig wisselt van baan, 
rol of functie. Dat hoeft lang niet altijd is 
een stap omhoog te zijn.’

Middel, geen doel
Overigens blijven Semeijn en Van Vuuren 
terughoudend als het gaat om remotie. 
‘Het moet geen doel op zich worden’, 
zegt Semeijn. ‘Het kan een middel zijn 
om mensen meer ruimte te bieden. Als 
bijvoorbeeld de functie erg is veranderd en 
er eisen aan worden gesteld die de werk-
nemer onder druk zetten. Remotie moet 
wel zijn ingebed in een algemener beleid, 
gericht op duurzame inzetbaarheid.’ Van 
Vuuren voegt toe: ‘Ook bij remotie gaat 
het om een match tussen wat de werkende 
kan en wil en wat het werk vraagt en 
biedt.’

DE WERKGEVER 
FACILITEERT

Bedrĳ ven bieden vaak goede facili-
teiten voor de werknemer op het 
gebied van duurzame loopbaan-
ontwikkeling, maar toch komt een 
overtuigend beleid door allerlei 
oorzaken vaak niet van de grond. 
‘Ze halen brons, maar laten zilver en 
goud liggen.’

Maak afspraken, bepleit Semeijn. ‘Deze 
taak doe je als werknemer vijf jaar en 
na drie jaar vragen we welke kant je 
op wilt.’ Daarbij passen ook andere 
functionerings gesprekken. Met de blik 
vooruit. ‘De nadruk moet liggen op ont-
wikkeling: wat heb je nodig? En beloon 
werknemers niet alleen op hoe ze hebben 
gefunctioneerd, maar ook op wat ze nu 
doen om fit te blijven voor hun werk.’ 
Van Vuuren is het met haar eens: ‘Maar 
dat betekent ook dat werkgevers zelf een 
helder beeld moeten hebben van waar ze 
naartoe willen en wat ze nodig hebben 
van de werknemer. En de werknemer 
heeft zijn eigen inbreng: vind je het werk 
leuk, welke richting wil je op? Heb je 
het gevoel dat je daarvoor de skills en 
mogelijkheden hebt? De werkgever kan 
vervolgens de ruimte voor mogelijkheden 
bepalen en bespreken.’ 

Dossier
Loopbaanontwikkeling

“Duurzame 
loopbaanontwikkeling moet 

in het DNA van de organisatie 
zitten, met een management dat 

er volledig achter staat”
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Staan uw werknemers  t en met plezier 
voor de klas? Loyalis helpt werkgevers en 
werknemers in het onderwijs met Frisse Start, 
een inspirerend online magazine vol tips, 
inzichten en bijzondere verhalen over hoe u 
als werkgever medewerkers kunt stimuleren 
om vitaal voor de klas te staan.

Kĳ k op frissestart.loyalis.nl/werkgevers

GEZOND EN TEVREDEN 
AAN HET WERK

32e EDITIE 
NK VELDLOOP
Op 3 april waren we aanwezig bij de 32e editie van de 
NK Veldloop voor ambtenaren in Best. Bij onze stand op het 
plein deelden we bananen en handdoekjes uit.
De NK Veldloop is een jaarlijks evenement speciaal voor 
ambtenaren, waarbij deelnemers kunnen kiezen tussen 
verschillende afstanden. Naast de wedstrijden werd een mooie 
wandeltocht aangeboden in de bossen tussen Best en Son. 

11Kort nieuws

Het Loyalis jaarverslag 2018 staat binnenkort 
online. Benieuwd? Het zal worden 
gepubliceerd via loyalis.nl/jaarverslag-2018.

Begin dit jaar kon u de eerste a evering bekijken van Studio Loyaal: het 
video magazine van Loyalis. In Studio Loyaal diepen wij bepaalde onder-
werpen uit het magazine Loyaal verder uit, bijvoorbeeld via interviews. Een 
nieuwe editie van Studio Loyaal is vanaf eind april te zien via studio-loyaal.
loyalis.nl en via LinkedIn. 

JAARVERSLAG 2018 
IN BEWEGING

STUDIO LOYAAL

LOYALIS 
GAAT OVER 
NAAR A.S.R.
Loyalis krijgt a.s.r. als nieuwe eigenaar. 
De overeenkomst hiervoor is getekend, 
de de nitieve overdracht vindt nog plaats. 
Wat betekent dit voor u? Voor u en uw 
organisatie verandert er voorlopig niets. 
APG en a.s.r. hebben afspraken gemaakt 
waarmee we de continuïteit van onze 
dienstverlening kunnen blijven borgen. 
Zodra er iets voor u verandert, laten we 
u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten.
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Te veel medewerkers, 
een vergrĳ sd personeels-
bestand en een andere 
manier van werken. Dat 
zĳ n de drie grootste 
uitdagingen voor de 
provincie Fryslân. 
Senior P&O-adviseur 
Henk Tulner legt uit 
hoe de provincie deze 
uitdagingen aangaat.  

Natuurontwikkeling, economie en kunst 
en (Friese) cultuur: de 750 vaste mede-
werkers en 250 inhuurkrachten van de 
provincie Fryslân richten zich op een 
breed scala aan activiteiten. ‘Vorig jaar 
was Leeuwarden culturele hoofdstad van 
Europa, ook voor de provincie was dat 
een groot project’, vertelt Tulner.

Fryslân heeft sowieso een periode achter 
zich waarin nogal wat grote projecten in 
uitvoering waren, bijvoorbeeld infra-
projecten. Er lijkt nu wat meer rust in 
de tent te komen, waardoor de organi-
satie qua omvang moet krimpen. ‘Dat 
kan door minder mensen in te huren’, 
legt Tulner uit, ‘maar ook die 750 vaste 
medewerkers zijn inmiddels niet alle-
maal meer nodig. We zullen dus moeten 
afslanken.’ 

�

EEN OPLOSSING IN 
HET GENERATIEPACT 
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Remonteren en 
verdapperen

Column
Rien Seip

Er zijn momenten in ons leven waarop we moeten 
verdapperen om te kunnen remonteren. En dat 
brengt ons bij het thema van deze Loyaal: remotie. 
Remotie is een stap vooruitzetten door een stap 
terug te doen. Dat klinkt leuk, maar blijft voor 
velen een eufemisme voor demotie, vooral als 
het gepaard gaat met teruggang in salaris. Dan 
kan remotie een neerwaartse spiraal worden van 
demotivatie en emotionele blokkades. Misschien 
helpt het om naar remotie te kijken vanuit het per-
spectief van het wielrennen. Daar leidt verdapperen 
niet altijd tot het gewenste resultaat, gewoon 
omdat iemand anders sneller is. Renners weten 
dat: winst en verlies, it’s all in the game. En intussen 
heb jij je ploeggenoten misschien wel heel goed 
geholpen door de koers te controleren, waar juist 
jij, met al je ervaring, heel goed in bent. Laten we 
ook remotie in het werk omringen met dit gevoel 
van all in the game. Bijvoorbeeld door de werkne-
mer in zijn ‘vette jaren’ ruimhartig te waarderen en 
daarmee (extra) te belonen. Dan wordt remotie een 
natuurlijk onderdeel van de balans. Ik weet het, dit 
is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het lijkt 
me het overwegen waard.

Ik hou van wielrennen en geniet in deze periode 
weer volop van de voorjaarsklassiekers. Bij tijd en 
wijle zap ik naar de Vlaamse TV, vooral vanwege 
de bloemrijke taal van onze zuiderburen. ‘Het lukte 
Niki Terpstra niet om Peter Sagan te remonteren’. 
Remonteren is (alsnog) voorbijsteken, inhalen dus, 
meestal bij een eindsprint. Of: ‘Dumoulin  moet 
nu verdapperen’. Verdapperen betekent opnieuw 
aanzetten, versnellen. Er zit ook iets in van jezelf 
vermannen, bij elkaar rapen dus. 

Ik heb jarenlang zelf met veel plezier ge etst. Een 
 etser is overgeleverd aan de natuur, het weer en 
zichzelf. Omdat je weet dat elk verzet daartegen 
zinloos is, kun je je maar beter gewoon overgeven 
aan de atmosfeer en de cadans van de beweging. 
Zelfs afzien is hier geen negatieve emotie, eerder 
een bijzondere vorm van meditatie.
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“Medewerkers moeten 
geschikt blijven voor hun functie, 

ook als die verandert”

15

De provincie Fryslân werkt hieraan met 
een organisatieontwikkelingsplan. ‘Dat 
vertalen we naar een personeelsplanning: 
wat hebben we aan personeel, hoeveel 
mensen hebben we nodig en met welke 
competenties? Alle wijzigingen in het 
personeelsbestand worden hieraan ge-
toetst. Als mensen uit dienst gaan, kijken 
we of we deze mensen moeten vervangen 
en zo ja of de functie moet wijzigen. 
Maar ook of we extern gaan werven of 
het intern oplossen et cetera.’

WISSELENDE SAMENSTELLING 
Tegelijk speelt nog een andere uitdaging: 
de maatschappij is veranderd en stelt 
andere eisen dan voorheen. Van de pro-
vincie vraagt dat een nieuwe manier van 
werken. De provincie werkt nu niet meer 
vanuit vaste afdelingen met een bepaalde 
taakstelling, maar meer opgave gestuurd. 
Dat wil zeggen dat medewerkers tijdelijk 
werken aan een bepaald project en dan 
weer een volgende klus oppakken. Zo 
probeert Fryslân haar organisatie beter 
te laten inspelen op wat nodig is. Dat 
vraagt veel van de medewerker. ‘Klussen 
in wisselende samenstelling vragen een 
flexibele instelling en een andere manier 
van samenwerking’, vertelt Tulner. 
 ‘Medewerkers moeten geschikt blijven 
voor hun functie, ook als die verandert. 
Of ze moeten geschikt gemaakt worden 
voor nieuwe of gewijzigde taken. We 
stoppen daar veel energie in, bijvoor-
beeld door een ruim opleidingsbudget.’ 
Meer nog dan voor HR ligt hier een taak 
voor het management, vindt Tulner. ‘Als 
manager moet je juist in zo’n verander-
traject in gesprek blijven, je moet een 

helder beeld hebben van de ontwikkelin-
gen en daarop acteren.’ 

VITAAL EN DUURZAAM INZETBAAR 
En dan is daar nog de vergrijzing van 
het personeelsbestand, met zo’n 250 
55- plussers. ‘Flexibiliteit is hier wel een 
issue’, heeft Tulner gemerkt. ‘Het gaat 
om mensen die er al een heel werkzaam 
leven op hebben zitten. Dat maakt het 
voor sommigen moeilijker om te switchen 
of de werkstijl aan te passen. Hou houd 
je die groep fris, vitaal en duurzaam 
inzetbaar in de organisatie?’ 
Een oplossing vond de provincie in het 
Generatiepact. ‘Met bonden hebben we 
de afspraak gemaakt om medewerkers 
boven de 60 de mogelijkheid te geven 
in uren terug te gaan. De ingeleverde 
uren compenseren we voor de helft. De 
ruimte die daardoor ontstaat, zetten we 
in om de instroom van jongeren mogelijk 
te maken. Zo hebben we inmiddels van 
het vrijgekomen geld zo’n 12 jongeren 
kunnen aannemen, wat anders niet was 
gebeurd, of pas later. Het werkt goed 
voor ons, maar ook voor de ouderen 
die daardoor worden ontlast. We waren 
de eerste provincie die dit invoerde, 
maar inmiddels hebben nog 5 andere 
iets soortgelijks opgetuigd. Ik kan me 
voorstellen dat zulke afspraken ook 
goed werken in andere organisaties die 
kampen met soortgelijke problematiek.’ 
Voor dat generatiepact maakt de provincie 
gebruik van de diensten van Loyalis om 
medewerkers berekeningen te geven: wat 
betekent het financieel als zij minder 
gaan werken en wat zijn de consequenties 
voor het pensioen? ‘Met name voor dat 

laatste hebben we de expertise niet in 
huis. Gelukkig pakt Loyalis dit voor ons 
op’, vertelt Tulner. ‘Medewerkers krijgen 
de gelegenheid om met een adviseur van 
Loyalis hierover in gesprek te gaan. Dat 
werkt heel goed, omdat je het verhaal 
hoort van iemand die én onafhankelijk 
adviseur is én verstand heeft van pensi-
oenen. We zijn hier heel tevreden over.’  

ZELF KEUZES MAKEN 
De provincie Fryslân hecht sterk aan 
de eigen regie voor de medewerker. De 
mede werker moet nadenken over zijn 
talenten en zelf keuzes maken over zijn 
inzetbaarheid. Daarom krijgt elke mede-
werker een persoonlijk ontwikkelings-
budget, dat hij of zij naar eigen inzicht 
kan inzetten om zich te ontwikkelen. 
Vaak zal dat een opleiding zijn, maar 
een medewerker kan bijvoorbeeld ook 
een halfjaar de gelegenheid krijgen om 
bepaald werk te verkennen. Daarbij is het 
belangrijk dat je als organisatie duidelijk 
maakt waar je staat, waar je naartoe gaat 
en wat dat betekent voor de medewerker. 
‘En dat is een lastige’,  erkent Tulner. 
‘In hoofdlijnen weten we dat natuurlijk: 
van die 1.000 mede werkers nu blijven er 
zo’n 800 over binnen een jaar of 4. Maar 
wat betekent dat voor die individuele 
medewerker? Zit die in de hoek waar de 
klappen vallen? Dat is minder duidelijk. 
Bij managers zit een zekere schroom 
om dat bespreekbaar te maken. Wat 
ook meespeelt: we hebben een politieke 
constellatie. Na de verkiezingen krijgen 
we een nieuw college, dat weer andere 
keuzes maakt, met mogelijk hele andere 
gevolgen voor het personeelsbestand.’ 
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