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COLOFON

In deze turbulente tijd – waarin heftige nieuwsberichten  
elkaar in een hoog tempo opvolgen – voelt het wat onwennig 
om te reflecteren op de afgelopen periode. Toch is daar alle 
aanleiding toe voor IGOM. Als netwerkorganisatie vierden wij 
ons 25-jarig jubileum in de prachtige ambiance van Kasteel 
Limbricht op 23 juni.

De waan van de dag regeert en dat is deels terecht. Dit ont-
slaat ons echter niet van de plicht om wat fundamenteler 
stil te staan bij een aantal thema’s. Eén actueel thema komt 
veel terug in het magazine en vraagt nadrukkelijk om een 
gedegen aanpak: de arbeidsmarktkrapte. Afgelopen jaar 
heeft IGOM diverse brainstormsessies gehouden met IGOM- 
ambassadeurs, HR-adviseurs en werkgroepleden, aangevuld 
met verder onderzoek en rapporten over arbeidsmarktkrapte 
en ontwikkelingen binnen de (decentrale) overheid. Aan het 
einde van het jaar hebben we een afsluitende sessie voor  
MT-leden georganiseerd. De stuurgroep IGOM heeft – op  
basis van alle onderzoeksresultaten en de opbrengst vanuit 
de sessies – vier speerpunten benoemd:  het vergroten van 
de zichtbaarheid van IGOM en zijn leden, het aantrekken en 
inspireren van jongeren, het binden en boeien van personeel 
en het  opzetten van pools.  Op pagina 6 leest u meer over de 
vorderingen op dit gebied. 

We waren in 2022 ook in gesprek met de gemeenten  
Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. Deze gemeenten 
maakten in het verleden onderdeel uit IGOM. In de gesprek-
ken verkennen we of de samenwerking nieuw leven kan 
worden ingeblazen. Hoe en in welke vorm bespreken we 
dit jaar. Er bestaat een gedeelde opvatting dat we elkaar op  
onderdelen kunnen versterken. Dat is zeker in het belang 
van de vele medewerkers die aan onze organisaties zijn  
verbonden. 

Tot slot sta ik even stil bij enkele medewerkers die het  
mobiliteitscentrum onlangs hebben verlaten. In het voorjaar 
van 2022 vertrok Nicole Conemans na 14 jaar trouwe dienst 
bij RMC IGOM. In het najaar verliet ook Dorine Janssen - Van 
Kampen – na 17 jaar – de IGOM-organisatie. Mijn harte- 
lijke dank voor al die jaren trouwe inzet. Naast Nicole en  
Dorine, wensen we Rob Ramakers van de Inhuurdesk, ook veel  
succes toe met zijn nieuwe uitdaging.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u spoedig weer te ont- 
moeten bij een van de activiteiten van IGOM zoals een  
themabespreking, opleiding, training of cursus. 

Bert Timmermans
Voorzitter IGOM
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TERUGBLIK & TOEKOMSTVISIE

TERUGBLIKKEN & 
VOORUITKIJKEN

TERUGBLIK
Na enkele keren uitstel waren we in juni dan toch in de gelegenheid 
om – in een schitterende ambiance (deels) puffend in het zonnetje – 
stil te staan bij het 25-jarig bestaan van IGOM. Het jubileumfeest was 
voor de ruim honderd aanwezigen ook weer een soort heropstart 
van het netwerken; elkaar ontmoeten, bijpraten en informatie uit-
wisselen. Tijdens de afgelopen twee coronajaren moesten we op dit 
functionele deel van onze netwerkorganisatie helaas toch behoor- 
lijke concessies doen.  

VOORUITBLIK: 
ARBEIDSMARKTKRAPTE
Een terugblik op het afgelopen jaar leidt vanzelf tot bespreking van 
thema’s die ons allemaal bezighouden en impact hebben op ons 
dagelijks leven. Zo heb ik ook gekeken naar datgene wat ons als 
netwerk bezighoudt en impact heeft. Het thema arbeidsmarktkrapte 
komt dan al snel naar voren. De impact hiervan zien we nu al bij onze 
organisaties en naar verwachting blijft dat voor een langere periode. 

MEERWAARDE 
NETWERKORGANISATIE
Dit raakt ook de essentie van ons als netwerkorganisatie. Van bete-
kenis kunnen zijn en meerwaarde creëren door samen op te trek-
ken. Tevreden kijkt de stuurgroep dan ook terug op de inspanningen  
die veel mensen het afgelopen jaar leverden op dit thema. We zijn 
gestart met een verkenning, themabesprekingen, een en ander uit-
mondend in een actieplan. Sessies met hr-medewerkers, directies 
en management hebben een waardevolle input opgeleverd voor 
vervolgstappen. Uit de sessies rondom arbeidsmarktkrapte con-
cluderen we dat inzet van IGOM op dit thema erg waardevol is en 
meerwaarde heeft. In die zin pakt de stuurgroep de handschoen op 
en rolt in het eerste kwartaal van 2023 het actieplan uit. Daarmee 
is natuurlijk niet meteen alles opgelost. Daarvoor is dit vraagstuk te 

complex maar zeker is dat we in gezamenlijkheid wel beweging 
kunnen brengen. 

IGOM ACADEMIE
Vooruitkijkend naar de komende periode zet IGOM primair 
in op de basisdienstverlening. Die is al heel breed: mobiliteit, 
IGOM Academie, kennisdeling en advies. We zetten extra in op 
de IGOM Academie met een versterkt aanbod van trainingen 
en cursussen. De belangstelling voor ons opleidingsaanbod is 
groot. Dit verheugt ons zeer en daarom sluiten we graag aan bij 
de behoefte van onze leden. 

De extra inzet op het thema arbeidsmarktkrapte is gericht op 
het vergroten van de zichtbaarheid van IGOM (bijvoorbeeld via 
arbeidsmarktcommunicatie), het aantrekken en inspireren van 
jongeren, poolvorming (lees meer op pagina 6) en binden en 
boeien van personeel. 

Kortom: ook 2023 wordt – in de context van alle dynamiek en 
hectiek op allerlei vraagstukken en niveau’s – wederom een uit-
dagend jaar. Mooi dat we vanuit de kracht van een samenwerk-
ingsverband deze uitdagingen aan kunnen gaan. Ik wens ons 
allen in deze samenwerking veel plezier en voldoening.  

                                  Bert Timmermans

Gerald Ahn | UWV
De overheid staat in de top drie van vergrijzende  
sectoren. ‘Deze onorthodoxe markt vraagt ook om 
onorthodoxe maatregelen.’

14

Chris Janssen | Voerendaal
De gemeentesecretaris van Voerendaal pleit voor  
bredere werving. ‘Tegelijkertijd wil ik dat de mensen 
zich hier thuis blijven voelen.’

8

4 IGOM MAGAZINE DELEN VAN KENNIS, GROEI VAN MENSEN 5VOORJAAR 2023 WWW.IGOM.NL



1. Vergroten zichtbaarheid IGOM en leden
Het promoten en positioneren van het werken bij een (decentrale) 
overheid is een taak waar IGOM toegevoegde waarde kan leveren. 
Voor het werken bij een decentrale overheid in het algemeen en 
het werken bij een IGOM-organisaties in het bijzonder is branding 
van het merk IGOM noodzakelijk. 

Lopende zaken
Er is al een klankbordgroep voor het thema zichtbaarheid, binden 
en boeien opgezet, maar nieuwe meedenkers zijn nog van harte 
welkom. Sinds eind 2022 plaats IGOM advertenties in relevante 
media zoals Binnenlands Bestuur, Jong & Ambtenaar en in de dag-
bladuitgave Werken in Limburg. Daarnaast heeft IGOM het afge-
lopen jaar veel energie gestoken in de nieuwe website waarbij ook 
de individuele leden zich opnieuw kunnen positioneren (bijvoor-
beeld op de organisatiepagina’s van alle IGOM-leden).

Wat volgt in 2023
Voor het ontwerp en de uitvoer van gerichte arbeidsmarktcommu-
nicatie laat IGOM zich adviseren door een communicatiebureau. De 
selectie van dit bureau vindt binnenkort plaats. Het plan rondom 
arbeidsmarktcommunicatie richt zich vooral (maar niet uitsluitend) 
op de promotie van het totale IGOM-netwerk inclusief de vacatures 
uit het netwerk. Advies rondom promotie via social media en de 
inzet van het netwerk inclusief de aangesloten leden om zoveel 
mogelijk potentiële kandidaten te bereiken. Het in kaart brengen 
van schaarsteprofielen, promotie gericht op jongeren waarbij ook 
aandacht is voor stageplekken voor studenten. Arbeidsmarktcom-
municatie is een zaak van lange adem. We blijven dan ook inzetten 
op promotie. Later in het jaar volgt er nog een training via de IGOM 
Academie over de inzet van LinkedIn bij vacatures.

IGOM UITVOERINGSPROGRAMMA ARBEIDSMARKTKRAPTE IGOM UITVOERINGSPROGRAMMA ARBEIDSMARKTKRAPTE

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT: 
ZO PAKKEN WE DAT AAN

3. Binden en boeien personeel
Een medewerker die op de juiste plek zit, die zich verder kan ontwikkelen of 
kan werken aan zijn loopbaan binnen de organisatie of binnen IGOM, is een 
medewerker die blijft. Het is daarom van groot belang om in te zetten op het 
behouden van de huidige groep medewerkers en de starters.

Lopende zaken
De klankbordgroep zichtbaarheid houdt zich ook bezig met het speerpunt 
binden & boeien. Uiteraard geldt hiervoor ook dat nieuwe meedenkers van 
harte welkom zijn om zich aan te sluiten.

Wat volgt in 2023
IGOM start een online onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers om 
hen zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden die het netwerk 
te bieden heeft. Dit wordt een integraal onderdeel van de online IGOM  
Academie. Er komt onder andere een pakket van algemene online trainingen. 
Denk daarbij aan trainingen zoals: AVG, integriteit, veilig en gezond werken,  
datagedreven werken, privacy en informatieveiligheid, financiën voor non- 
financials, werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, werken bij de gemeente. 

Een belangrijk punt tegen de krapte is om de huidige medewerkers zo goed 
mogelijk in te zetten. IGOM onderzoekt de mogelijkheid om de nieuwe web-
site in te zetten voor (tijdelijke) klussen en projecten binnen het netwerk  
(op dit moment is daarover nog overleg met de leverancier om de website 
hiervoor te optimaliseren). Deze klussen of projecten kunnen dan opgepakt 
worden door parttimers of pensionado’s. 

Verder organiseert IGOM een Jong-IGOM evenement specifiek voor jonge 
ambtenaren (tot 35 jaar). Tijdens dit event wordt de behoefte gepeild naar 
verdere – specifiek op jonge ambtenaren gerichte – activiteiten. Uiteraard heeft 
deze activiteit overlap met het speerpunt jongeren.

4. Poolvorming
Kijkend naar het thema arbeidsmarktkrapte, dan ziet 
IGOM ook mogelijkheden vanuit het gericht opbouwen 
van pools. Hierbij kijkt IGOM naar pools van externen 
– bijvoorbeeld starters en zij-instromers – en pools met 
schaarsteprofielen waarbij junioren worden opgeleid 
en begeleid tot medioren.

We zijn inmiddels ook gestart met een onderzoek 
naar een overkoepelend IGOM traineeship. Een effec-
tief traineeship levert loyale, sterk ontwikkelde jonge  
talenten op. Trainees zorgen voor impact binnen de  
organisaties; tijdens hun traineeship en in de toekomst. 
Dit gekoppeld aan strategische personeelsplanning, 
zorgt voor een sterke en toekomstbestendige bezet-
ting. Rekening houdend met het feit dat strategische 
personeelsplanning voor elke afzonderlijke organisa-
tie in de praktijk anders is, zal IGOM een meerdaagse 
training op het gebied van SPP via de IGOM Academie 
aanbieden. Lees ook het artikel op pagina 12 over pool-
vorming.

2. Aantrekken en inspireren van jongeren 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst luidt het aloude adagium. 
IGOM gaat zich gericht inzetten om jongeren te inspireren en aan 
te trekken. Dit doen we door actief in te zetten op stagebeleid en 
studenten naar IGOM toe te halen en door extra te investeren in 
de verbinding met onderwijsinstellingen. Verder zullen we gerichte 
activiteiten voor studenten organiseren om hen naar IGOM toe te 
halen. Lees ook het artikel ‘IGOM richt zijn pijlen op jongeren’ op 
pagina 24.

Lopende zaken
Ook voor het speerpunt aantrekken en inspireren jongeren is een 
klankbordgroep ingesteld. Nieuwe meedenkers zijn ook hier nog 
van harte welkom. Het Stagepunt is per direct inzetbaar voor de 
uitvraag van stageplekken. IGOM heeft advies gevraagd rond-
om stagevergoedingen zodat we als netwerk marktconforme  
vergoedingen kunnen blijven bieden.

Wat volgt in 2023
Aansluitend op het eerste speerpunt, komt er in 2023 een speci-
fieke campagne gericht op jongeren. Vooral via social media wordt 
de zichtbaarheid voor deze doelgroep geïntensiveerd. In 2023 
wordt ook ingezet op de verbinding met het onderwijs. We rich-
ten ons op opleiders in het gebied tussen Limburg, Breda, Utrecht 
en Arnhem-Nijmegen. We proberen direct contact te leggen met 
stagecoördinatoren van de opleidingen en de verantwoordelijken 
van punten waar onderwijs en werkveld elkaar raken (social inno-
vationcenters, praktijkateliers, etc.). Aan de andere kant willen we 
ook inzetten op onderwijsvlak door het verzorgen van gastcolleges 
bij de opleiders. 

We staan voor een grote uitdaging. Een uitdaging die al enkele jaren boven 
ons hoofd hangt, maar sinds afgelopen jaar echt zichtbaar wordt bij onze  
organisaties: krapte op de arbeidsmarkt . Heel Nederland heeft ermee te maken, 
maar in onze regio is het probleem nog iets urgenter dan in de rest van het 
land. IGOM blijft niet vanaf de zijlijn toekijken, maar we focussen extra op vier 
speerpunten. Deze speerpunten zijn opgesteld op basis van alle gesprekken en 
sessies met ambassadeurs, HR-adviseurs en werkgroepleden die de stuurgroep het 
afgelopen jaar heeft gevoerd. De speerpunten hebben we vervolgens vervat in een 
uitvoeringsprogramma, waarover u hier meer leest .
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Samenwerken
Voerendaal ligt fraai, aan het begin van het Heu-
velland en tegelijkertijd ontsloten door twee grote 
snelwegen richting Aken, Eindhoven, Maastricht 
en Heerlen. Die locatie spreekt veel inwoners 
aan, maar ziet Janssen de geografische locatie van  
Voerendaal – grenzend aan grote gemeente 
Heerlen – niet als een nadeel gelet op zijn per-
soneelsbestand? ‘Nee, dat zeker niet. We leven 
allang niet meer op een postzegel en er staat geen 

hek om (de arbeidsmarkt van) Voerendaal. We  
werken intensief samen, dat is ook broodnodig.  
We staan als Zuid-Limburg voor enkele grote uitda- 
gingen. Denk aan het vraagstuk rondom het sociaal 
domein, duurzaamheid en de energietransitie. Die 
uitdagingen gaan we niet oplossen als we indivi- 
dualistische bezig blijven. Alleen samen komen 
we verder’, aldus Janssen. Dat samenwerken krijgt 
voor Voerendaal met name vorm binnen Parkstad.  
‘Binnen Parkstad is die samenwerking al sinds 
jaar en dag intensief. We gaan nu samen bijvoor-
beeld een tweede Regiodeal aanvragen om samen 
te werken aan de uitdagingen die onze regio 
heeft.’ De eerste Regiodeal ging vooral om het  
wegwerken van achterstanden. Achterstanden op 
sociaal-economisch vlak en rondom onderwijs.  
De tweede Regiodeal – waarvan de aanvraag nu in 
voorbereiding is – richt zich op leefbaarheidsvraag-
stukken, ook in de landelijke gebieden. Janssen: 
‘Met die tweede Regiodeal krijgen we de kans om 
niet alleen onze (regionale) achterstanden weg te 
werken, maar ook vooruit te lopen.’

Achter de glazen deur van het gemeentehuis in Voerendaal zijn mensen druk in de weer. Posters worden op- 
gehangen en banners opgezet . ‘Morgen hebben we een banenmarkt’, zegt gemeentesecretaris en algemeen 
directeur Chris Janssen tijdens het voorbij lopen. ‘We hebben maar liefst dertien vacatures uitgezet . Morgen is er 
een inloopdag waarop kandidaten kunnen kijken of het werk bij hen past .’ door Jos Widdershoven

De banenmarkt kenmerkt hoe Voerendaal omgaat met de lastige arbeids-
situatie vandaag de dag: openheid bieden. Janssen zit ontspannen aan 
tafel. Terwijl iedereen zich druk maakt om krapte en het vervullen van 
vacatures, blijft Janssen rustig. ‘Uiteraard is er krapte, maar het gaat erom 
hoe je daarmee omgaat. Kregen we vroeger op één vacature honderd 
brieven, nu krijgen we er nog maar tien. Maar om die ene vacature te ver-
vullen hebben we uiteindelijk ook maar één persoon nodig. Het gaat om 
één goede match en die kunnen we nog altijd maken’, legt Janssen uit. Het 
duurt nu soms iets langer voordat die match gemaakt is, maar het is vooral 
belangrijk om rekening te houden met de veranderingen op de arbeids-

markt. ‘Er is veel veranderd vergeleken met tien, twintig jaar geleden. Het 
is onze taak om de functies zo goed neer te zetten dat die aansluiten bij 
de mensen die nu op de arbeidsmarkt zijn. Dat die mensen zeggen: “Ja, in 
Voerendaal wil ik graag werken. Dit past bij mij!”.’

Balans
Een centraal punt dat voor Janssen belangrijk is en wat door de hele  
organisatie in Voerendaal echoot is balans. ‘We zoeken (en vinden) 
die balans. Of het nu gaat om de balans tussen mannen en vrouwen, 
ervaren krachten en starters, resultaatgerichte en mensgerichte mede- 
werkers; overal proberen we die balans zoveel mogelijk op te zoeken. We 
wer-ken met kleurprofielen en proberen de teams zo goed mogelijk in  
ba-lans te brengen en te houden’, zegt Janssen. Dat werkt voor zijn eigen  
managementteam heel prettig en diezelfde balans is door de totale  
organisatie terug te vinden. Waar veel gemeentelijke organisaties  kampen 
met vergrijzing is de gemiddelde leeftijd in Voerendaal midden veertig en  
dalend. ‘Ook de balans tussen mannen en vrouwen is in orde. Ik geloof in 
de kracht van die balans en ik zie het ook terug in de resultaten. Dan is het 
ook makkelijker om daar zoveel  mogelijk rekening mee te houden.’ Met 
het resultaat doelt Janssen nadrukkelijk op het resultaat voor de burgers 
van Voerendaal. En dat is uiteindelijk waar iedereen in het gemeentehuis 
mee bezig is.

‘We staan voor grote uitdagingen, die kunnen we alleen samen oplossen’

Werven in Zuid-Limburg 
alleen is niet meer 
voldoende

INTERVIEW CHRIS JANSSEN

‘UITEINDELIJK ONTKOMEN WE ER NIET AAN OM ANDERS TE WERVEN’

INTERVIEW CHRIS JANSSEN

Mobiliteitsnetwerk
Vanuit IGOM wordt die samenwerking verder aangewakkerd. 
Janssen: ‘We hebben nog een eigen subgroepje binnen het 
mobiliteitsnetwerk met – behalve Voerendaal – de gemeentes 
Gulpen-Wittem, Vaals en Kerkrade. Daar kijken we wat inten-
siever hoe we elkaar kunnen helpen. Zitten de mensen op een 
goede plek? Als dat zo is, is het prima. Maar we kijken ook: 
kunnen ze misschien bij een andere gemeente verder door-
groeien? Zit iemand vast, dan kan die misschien weer tot bloei 
komen bij één van de andere organisaties.’ Daarnaast worden 
tijdens de mobiliteitsoverleggen van de gemeentes acute 
problemen opgelost. ‘Stel dat bij ons iemand van de afdeling 
vergunning langer uit de roulatie raakt. Dan kijken we samen 
of we tijdelijk iemand vrij kunnen maken, zodat onze organi-
satie in elk geval niet in het moeras zakt en de achterstanden 
oplopen’, zegt Janssen.

Stabiele organisatie
Als Janssen verder vooruit kijkt naar de ontwikkeling van  
Voerendaal als organisatie staat hij eerst stil bij de solide  
organisatie van nu. ‘We onderscheiden ons wel qua bedrijfs- 
profiel. We zijn informeel en resultaatgericht, jong en vitaal. 
Als je als medewerker hier een goed idee hebt, kan dat bij 
wijze van spreken morgen al gerealiseerd worden. Dat zie 
je niet vaak in ambtelijke organisaties.’ Aan de andere kant  
sluit Janssen zijn ogen niet voor de uitdagingen die er liggen: 
de moordende concurrentie op de arbeidsmarkt, het voldoen 
aan de wettelijke eisen en goed werkgeverschap, het mee-
gaan met de tijd. ‘Als ik verder vooruit kijk, wil ik de dynamiek 
en stabiliteit behouden. De dynamiek van het in ontwikkeling  
blijven en de stabiliteit van een organisatie die vertrouwt op 
zijn eigen vaardigheden.’

Ontplooiing
Vanuit een solide basis dus altijd proactief aan de slag voor 
de inwoners. Dat is waar Janssen zich sterk voor maakt. ‘Op 
het gebied van personeel wil ik dat de mensen zich hier  
thuisvoelen. Zeker in deze tijd waarin de krapte zo groot is, 
is het fijn dat je personeel voor langere tijd bij je wil blijven 
werken.’ Om dat te faciliteren vindt Janssen het ook belang- 
rijk dat er voldoende aandacht voor ontwikkeling is. ‘Je werkt 
natuurlijk voor de gemeente, maar je werkt voor een deel ook >>

Masterclass  
vernieuwend leiderschap
Aan de Breda University of Applied Sciences volgde het MT 
van Voerendaal de masterclass Vernieuwend Leiderschap, 
mede op initiatief van IGOM. ‘Een bijzonder traject waarin 
het vooral ging over de manier waarop we als gemeente 
helemaal vertakt zitten binnen een web van belangheb-
benden. Hoe positioneer je je organisatie zo dat je de bur-
ger goed kunt bedienen en tegelijkertijd ruimte geeft aan 
je eigen medewerkers en natuurlijk ook de gemeenteraad 
en het college dient. Erg boeiend om mee te maken vooral 
ook om van gedachten te wisselen met collega’s uit Putten 
en Veldhoven. Ook hier geldt dat je samen verder komt.’
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aan jezelf. Om aan jezelf te werken en je eigen gren-
zen te verleggen. Daar bieden wij ook de ruimte voor. 
Niet alleen op de traditionele manier via workshops en 
trainingen, maar door ook in je werk steeds nieuwe uit-
dagingen aan te gaan.’

Grootschaliger werven
Kijkend naar de toekomst hoopt Janssen dat er wordt 
ingezien dat werven hier in de regio alleen niet vol-
doende is. ‘Met de vergrijzing en ontgroening ontkom 
je er niet aan om misschien landelijk te gaan werven. 
En vergis je niet: we hebben een prachtige regio waar 
we nieuwe medewerkers veel kunnen bieden (zie kader 
‘kansrijke regio’). Maar er moet wel een signaal afge-
geven worden om daarop over te gaan. Dat kunnen we 
als individuele organisaties niet oplossen. Wellicht kan 
IGOM daar een rol in spelen.’ Met het vergroten van het 
wervingsgebied denkt Janssen overigens nog niet me-
teen over de grens. ‘Daar loop je toch nog te veel tegen 
culturele verschillen aan. In Duitsland is een beambte 
toch echt iets heel anders dan bij ons. Bovendien krijg 
je te maken met een taalbarrière die soms in de weg 
kan staan.’ 

Voorlopig gaat Voerendaal dan ook verder op de  
ingeslagen weg. Na afloop van het interview staan de 
posters en banners gereed voor de banenmarkt van 
morgen. 

Kansrijke regio

Hij kijkt liever naar de mogelijkheden die 
de regio te bieden heeft, dan naar de beper- 
kingen. ‘We laten nog een hele rits aan kansen 
liggen. Onze regio is prachtig voor mensen om 
er te wonen. Naast de steden Heerlen en Maas-
tricht kun je ook over de grens kijken. Aken is 
prachtig, met veel culturele mogelijkheden en 
een topuniversiteit (waar nog maar erg weinig 
Nederlanders gebruik van maken). Iets verder 
weg liggen Hasselt, Genk en Luik. En wat dacht 
je van Keulen? Op een uur rijden ligt een mil-
joenenstad, groter dan Amsterdam! Tel daar de 
schitterende natuur en ons Heuvelland bij op 
en je hebt een uniek aanbod. Als we dat alle-
maal goed weten te ontsluiten is Zuid-Limburg 
echt een topregio om te wonen en werken.’

INTERVIEW CHRIS JANSSEN

‘Parkstad & 
Zuid-Limburg 

hebben ontzettend veel 
te bieden voor nieuwe 

medewerkers’

BIJZONDERE BEROEPEN

Naam: Michel Smits (bioloog) 
Beroep: Senior adviseur Waterkwaliteit en Ecologie Waterschap Limburg
Sinds: 2002

Michel Smits is van huis uit bioloog en bleef na zijn studie nog even hangen in 
de wetenschappelijke wereld voordat hij in 2002 bij Waterschap Limburg werd 
aangenomen als ecoloog. ‘Door de jaren heen heb ik allerlei functies gehad rond-
om ecologie. Als adviseur waterkwaliteit werk ik sinds 2017. In die functie ben ik 
de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.’ 

Wat maakt je werk bijzonder?
‘Aan de ene kant interacteer ik met het bestuur, en aan de andere kant met die 
olietanker, zoals ik het Waterschap soms omschrijf. Die olietanker is krachtig en 
machtig. Er zit heel veel uitvoeringskracht achter. Dan zit ik toch een beetje aan 
het roer mede de koers te bepalen. Dat is heel leuk en fascinerend om te doen.
Een van mijn taken is om beleid op te stellen. Dat gaat over de grote lijnen; hoe 
gaan we om met klimaatverandering bijvoorbeeld. Aan de andere kant zet ik 
me ook in voor heel specifieke soorten. Zoals de bronlibel bijvoorbeeld. Door 
de droogte komt die nog maar op een paar plekken in Limburg voor. Het is 
belangrijk dat we ons daar extra voor inzetten.’

Wat wil je bereiken?
‘Het belang van milieu en natuur op de kaart zetten. Het maximale eruit halen. 
Het voelt alsof ik dat verplicht ben. Naar mezelf en mijn gezin. En naar mijn 

toekomst en eigen ontwikkeling. Vroeger was ik 
een echte activist. Nu probeer ik oplossingen te 
zoeken die voor meerdere partijen goed zijn.’

Met wie heb je contact?
‘Met veel uiteenlopende partijen. Van provincie 
en gemeentes tot agrarische sector en natuurter-
reinbeheerders. Het samenspel tussen die partijen 
maakt mijn werk mooi en waardevol. Daarnaast 
geniet ik van het contact met mijn collega’s. Er 
lopen zoveel wandelende encyclopedieën rond! 
Geweldig om daarvan te leren.’ 

Wat is je toekomstdoel?
‘Oplossingen bedenken die overal goed voor zijn. 
Ervoor zorgen dat er genoeg water is zonder over-
last. Tegelijkertijd moeten we de natuur een hand-
je helpen. We hebben een fascinerende uitzon- 
deringspositie. Wij mogen iets zeggen over dat 
water, waar het heen gaat bijvoorbeeld. Maar het 
begint al daar waar de druppel valt. We moeten 
daar in de toekomst ook meer rekening mee hou-
den; eerder in de keten al er bovenop zitten. Zodat 
natuur en mensen beschermd blijven. Daarvoor 
willen we met zoveel mogelijk betrokken partijen 
samenwerken. Met gemeente, stedelijk waterbe-
heer, agrarische sector. Die hebben allemaal goede 
initiatieven. Net als het buitenland. Alleen samen 
kunnen we een goede toekomst opbouwen.’

Hoe verandert je werk de komende jaren?
Mijn positie verandert. Ik word meer degene die 
kijkt of we de juiste dingen doen. Ik ben thema-
houder voor natuurlijk water. Ik moet anderen 
helpen hun werk goed te doen. Plannen, ideeën 
en beleid opstellen. 

Welke eigenschappen heb je nodig om dit 
werk te kunnen doen?
‘Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijk.  
Daarnaast heb je doorzettingsvermogen en 
samenwerkingsgerichtheid nodig. Je moet ook 
vastberaden zijn. Het is soms zoeken hoe je  
dingen voor elkaar kunt krijgen. Meerdere wegen 
leiden naar Rome.’
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IGOM INHUURDESK & ARBEIDSMARKTKRAPTE

POOLVORMING TEGEN KRAPTE
De afgelopen twee jaar waren niet eenvoudig rondom arbeid en de beschikbaarheid van nieuw talent . De krapte is in 
verschillende sectoren zelfs nijpend. Een van de initiatieven van IGOM’s Inhuurdesk is de ‘poolvorming’ van personeel 
bij de schaarste profielen. WMO-, WABO- en civiel-technisch personeel. Enkele IGOM-leden hebben hier al ervaring 
mee en die komen aan bod in dit artikel. Bij de gemeente Roermond gaat het om een starter op de arbeidsmarkt . 
Bij het Waterschap Limburg een medewerker die al een carrière in de profit sector had opgebouwd en in 2021 een 
bewuste keuze heeft gemaakt om naar de publieke sector over te stappen.

GEZEL WORDT OPGELEID 
OM MEESTER OP TE VOLGEN
De ervaren projectmanager Peter Berden van Waterschap Lim-
burg heeft als belangrijkste aandachtsgebied de waterveiligheid 
rondom de Maas. Na bijna veertig jaar Rijkswaterstaat maakte 
Berden ruim twee jaar geleden de overstap naar Waterschap 
Limburg. Daar is hij verantwoordelijk voor één van de clusters 
binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

‘Mijn belangrijkste taak bij aanvang, was het formeren van een 
team. Geen eenvoudige opgave. In 2020 was het ook al moeilijk 
om nieuwe medewerkers te vinden die meteen voldeden aan het 
gewenste niveau.’ Tijdens deze wervingscampagne kwam Jesper 
Hutzemakers in beeld.

Met een hbo-diploma civiele techniek en ruim tien jaar werkerva- 
ring bij opdrachtnemers zoals Technobeton en BAM, solliciteerde 
Hutzemakers als technisch manager. Aan de aannemerskant was 
het vaak ad hoc werken. Ik had het gevoel dat de plannen bij de 
opdrachtgever beter doordacht waren, met een stabielere basis en 
structuur. Daarbij was ik op zoek naar een betere balans tussen 
werk en privé.

Meester-gezelconstructie
Hutzemakers werd afgewezen omdat een andere kandidaat beter 
voldeed, maar tijdens de gesprekken werd duidelijk dat hij vol-
doende potentie en ambitie had voor een projectmanagement-
functie. Directie en hr richten samen met Berden en Hutzemakers 
een meester-gezelconstructie in voor een periode van één jaar, met 
een vast dienstverband in het vooruitzicht. Waterschap Limburg 

zet een dergelijke constructie vaker in. Op dit moment lopen er 
meerdere meester-gezeltrajecten.

Meester Berden begeleidt gezel Hutzemakers waarbij de gezel veel 
vertrouwen en ruimte krijgt om naar eigen inzicht te handelen. ‘Als 
meester moet je niet micromanagen en de gezel constant aan de 
hand nemen. Je moet kunnen loslaten en erop vertrouwen dat de 
gezel het project goed kan managen,’ aldus Berden. De meester 
en gezel overleggen regelmatig. ‘In het begin was mijn investering 
ongeveer een halve dag per week, nu is dat twee uur per week. 
Dat heb ik er graag voor over, want ik kan werk uitbesteden en hou 
meer tijd over voor andere zaken.’

Opleiding
Belangrijk onderdeel van dit traject is opleiding. Het initiatief 
daarvoor ligt vooral bij Hutzemakers. ‘Ik geef aan wat mijn opleidings- 
behoefte is en het waterschap faciliteert.’ Waterschap Limburg 
biedt diverse opleidingen aan en daar heeft Hutzemakers afge-
lopen periode dankbaar gebruik van gemaakt. Enkele voorbeelden 
zijn: communicatietraining, bestuurlijke sensitiviteit en dynamisch 
projectmanagement. Buiten dat leert Hutzemakers veel on the job. 
Hutzemakers maakte de verwachtingen meer dan waar en sinds sep-
tember 2022 is hij in vaste dienst bij het Waterschap. ‘Vanaf de eerste 
gesprekken voel ik het vertrouwen en zit ik op mijn plek.’ Vraag die 
nog rest is wanneer de gezel de meester naar de kroon steekt? ‘Over 
een jaar’, zegt Hutzemakers. Berden antwoordt lachend: ‘Over twee 
jaar neemt hij mijn taken over, dan ga ik met pensioen. Maar hij kan 
natuurlijk nooit beter worden dan ik.’ Bij beide mannen is een grote 
glimlach te zien. Dat is tekenend voor de cultuur in Berdens team. 
‘Wat je ook doet, de fun-factor is super belangrijk.’

Peter Berden (links) en Jesper Hutzemakers

IGOM INHUURDESK & ARBEIDSMARKTKRAPTE

MOOI OM STARTERS ERVARING TE LATEN OPDOEN

Peter Crijns werkt – behoudens een korte uitstap – al meer dan twintig jaar 
in het sociaal domein. ‘Iets kunnen betekenen voor een ander en betrokken 
zijn bij de maatschappij. Dat is en blijft prachtig en geeft mij elke dag energie.’ 
Sinds twee jaar werkt Crijns als clustermanager Sociale Zaken bij de gemeente 
Roermond waar hij leiding geeft aan 55 medewerkers.

De krapte maakt het ook voor Crijns en de gemeente Roermond steeds lastiger 
om nieuw personeel te vinden dat volledig matcht. ‘Het schaap met de vijf  
poten is niet meer te vinden, je mag tevreden zijn met drie poten.’ 

Roermond neemt daarom ook nieuwe medewerkers aan die nog niet het ge-
wenste eindniveau hebben, maar wel de potentie en ambitie hebben om zich te 
ontwikkelen tot volwaardige professionals in een bepaald vakgebied. Bij Crijns 
in het team werken ongeveer tien van dit soort medewerkers. ‘Dit wordt ver-
oorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, maar ik vind het ook een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van ons om starters op de arbeidsmarkt de kans 
te geven zich te ontwikkelen.’ Een enkeling stroomt door naar een vaste baan 
bij de gemeente, maar het merendeel vertrekt na de inhuurperiode naar een 
andere opdrachtgever. Crijns vindt dat prima. ‘In dienst komen bij de gemeente 
is geen doel op zich, veel belangrijker is het om starters op de arbeidsmarkt 
ervaring op te laten doen.’

Buddyteam
Een voorbeeld hiervan is Christiane Wolters, die over een hbo communicatie diploma beschikt. Ze werkte eerst in de marketing, hetgeen 
haar niet echt beviel. Werken in de publieke dienstverlening beviel haar veel beter. ‘Na deze leuke periode begon het te kriebelen en had 
ik het gevoel dat ik meer kon betekenen voor burgers. Een vriendin werkt al een tijdje als wmo-consulent en haar verhalen maakten mij 
enthousiast.’ Wolters wordt voor zes maanden ingehuurd via Maandag Interim Professionals (MIP) en werkt als junior wmo-consulent. 

‘De eerste weken stonden in het teken van een basiscursus wmo en wetgeving verzorgd door MIP. Met deze basis startte 
ik met eenvoudige aanvragen. Een buddy – een ervaren collega – helpt mij daarbij. Inmiddels word ik breder ingezet en 
heb ik geen echte één-op-één buddy meer. Fijn is wel dat alle collega’s zeer behulpzaam zijn en bereid mij te helpen. Een 

soort buddyteam dus.”

Eind december eindigt Wolters’ inhuurperiode. Ze weet nog niet hoe het vervolg er uitziet. ‘Aanvankelijk was mijn 
plan om na zes maanden Roermond over te stappen naar een andere gemeente. Maar het bevalt me hier ontzettend 

goed en sta open voor een langer verblijf. Ik ben flexibel en wacht af wat de toekomst brengt.’

Crijns denkt hetzelfde. ‘Het zou mooi zijn als ze langer blijft, maar als zij bij een andere gemeente (liefst binnen 
IGOM) een nieuw project kan oppakken, dan is dat ook prima.’

‘HET SCHAAP MET DE VIJF POTEN IS NIET MEER, 
JE MAG TEVREDEN ZIJN MET DRIE’

Peter Crijns (links) en Christiane Wolters.

IGOM INHUURDESK & ARBEIDSMARKTKRAPTE
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Bij UWV meten ze vraag en aanbod op de markt al sinds 2003. 
In die twintig jaar is de markt niet eerder zo krap geweest. Voor 
iedere direct inzetbare werkzoekende staan vijf vacatures open. Als 
je kijkt naar de schaarse beroepen (in de techniek, ict en zorg) dan 
loopt dat op tot zestien (!) vacatures per werkzoekende. Krapte kan 
een conjuncturele (tijdelijke) oorzaak hebben, maar de ongekende 
krapte van nu heeft structurele oorzaken. ‘Dat is nog veel erger’, 
aldus Gerald Ahn van UWV. Hij benoemt vier oorzaken: vergrij- 
zing en ontgroening, kwalitatieve mismatch, deeltijdwerk en onze 
maatschappelijke ambities. We hebben het over de oorzaken en 
oplossingsrichtingen.

Vergrijzing en ontgroening
Het belangrijkste probleem van de krapte is al heel lang bekend, 
namelijk de vergrijzing van de beroepsbevolking. Een grote groep 
van de beroepsbevolking is nu tussen de 50 en 65 jaar (en stopt 
dus op korte termijn met werken). ‘Bij de overheid in het algemeen 
en Limburg in het bijzonder weegt de vergrijzingsfactor extra 
zwaar’, zegt Ahn. De overheid staat in de top drie van vergrijzende  
sectoren. In Limburg is die vergrijzing zelfs nog hoger. En dan 

nog te bedenken dat Limburg bovengemiddeld veel last heeft van 
ontgroening; er worden minder kinderen geboren. Ahn: ‘En die 
jongeren trekken vaak ook weg uit Limburg. Ze gaan ergens an-
ders studeren en keren niet terug.’ Dit fenomeen staat bekend als 
de braindrain. ‘Het is de kunst om de jonge mensen te binden en 
boeien. De overheid staat van oudsher te boek als saai en stof-

fig. Daar moet je echt iets aan doen. Open de poorten van het  
gemeentehuis. Laat zien wat er allemaal te doen is. Dat een amb-
tenaar niet alleen maar achter een bureau zit. Etaleer jezelf als 
sexy werkgever. Als jij het niet doet, doet een concurrent het wel 
en kiest potentieel personeel voor iemand anders’, zegt Ahn. De 
vergrijzing en ontgroening is veruit het belangrijkste probleem 
voor de krapte en tegelijkertijd het punt waar het minste aan te 
doen is. ‘Maar dat wil niet zeggen dat je maar bij de pakken neer 
moet gaan zitten’, aldus Ahn.

Kwalitatieve mismatch
Een belangrijk punt waardoor de krapte blijft is de kwalitatieve 
mismatch. ‘Mensen zeggen wel eens tegen mij: “Als je vijf vaca-
tures per werkzoekende hebt, ben je van de werkloosheid af.” Dat 
klopt natuurlijk niet helemaal.’ Ahn legt uit dat dit komt door de 
kwalitatieve mismatch. Er zijn relatief veel lager en middelbaar 
administratief geschoolde arbeidskrachten. Die banen verdwij-
nen steeds vaker. ‘Als je vroeger bij het gemeentehuis kwam om 
je paspoort te verlengen werd je welkom geheten door een me-
dewerker die je vervolgens doorverwees. Die functie bestaat niet 
meer. Nu staat er een aanmeldzuil waar je een nummer kunt trek-
ken.’ De mensen in die administratieve functies kunnen niet aan de 
slag als bijvoorbeeld loodgieter, dus de werkloosheid kun je er niet 
mee oplossen. ‘Wel is het van groot belang dat je als organisatie 
stilstaat bij scholing. Misschien voldoet iemand niet helemaal aan 
de functie-eisen, maar kun je hem of haar wel op dat niveau krij-
gen met extra scholing. Uit werkgeversonderzoek blijkt dat steeds 
meer werkgevers de functie-eisen naar beneden bijstellen en 
vervolgens zelf hun personeel opleiden om ze geschikt te maken 
voor de functie’, zegt Ahn. Ook een meester-gezelconstructie kan 
helpen om iemand via training-on-the-job geschikt te maken voor 
een functie. Lees daarvoor ook het artikel op pagina 12.

Hoe om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt? 
Gerald Ahn van UWV over oorzaken en oplossingen

Etaleer 
jezelf 
als sexy 
werkgever
In dit magazine komt het praktisch overal aan bod: de krapte op de arbeidsmarkt . Waar komt die 
vandaan? En bovenal: wat kun je er als IGOM-organisatie aan doen? We vroegen het Gerald Ahn,  
arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Het is een ongekende markt, dat vraagt om onorthodoxe maatregelen.’

‘DE OVERHEID STAAT 
IN DE TOP DRIE VAN 

VERGRIJZENDE SECTOREN’
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INTERVIEW GERALD AHN

Deeltijdwerk
Een ander groot probleem voor de krapte op de arbeidsmarkt is 
dat Nederland wereldkampioen part-time werken is. Deeltijdwerk 
kwam in de jaren ‘90 op om vooral moeders in elk geval gedeelte- 
lijk toe te laten treden tot de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werken 
steeds minder mensen fulltime. Ahn: ‘Op basis van CBS-cijfers is 
berekend dat er in Limburg 27.000 parttimers zijn die meer uren 
zouden willen werken. Dat is natuurlijk enorm interessant! Maar die 
groep kent beperkingen. Als die persoon meer uren gaat werken,  
moeten de kinderen naar de kinderopvang. Dan loop je tegen 

problemen aan. Op de eerste plaats is er een wachtlijst (te weinig 
personeel door de krapte) en op de tweede plaats is de bijdrage 
voor ouders aan kinderopvang vaak te hoog. Je zou ervoor kunnen 
kiezen om kinderopvang beter te vergoeden zodat je personeel 
eerder genegen is om daar gebruik van te maken.’

Maatschappelijke ambities
Het laatste punt dat Ahn noemt waardoor de krapte op de arbeids-
markt in stand blijft is interessant. Het wordt namelijk veroorzaakt 
door onze eigen ambities. ‘We willen een energietransitie realiseren.  
Daarvoor heb je technisch personeel nodig, dat niet of nauwelijks 
beschikbaar is. Daarnaast willen we meer woningen bouwen’, somt 
Ahn op. Ook daarvoor heb je (bouw)technisch personeel nodig. 
Dit raakt ook de overheid. Je hebt niet alleen planologen nodig 
maar ook ambtenaren die zich buigen over de vergunningsaanvra-
gen. Die werkzaamheden worden nu vaak uitbesteed aan externe 
partijen.

‘Er is niet één oplossing om de krapte op de arbeidsmarkt op te 
lossen. Het zit in de combinatie van oplossingen. Kijk wat voor jouw 
organisatie werkt. Maar durf buiten de gebaande paden te denken. 
Het zijn ongewone tijden en die vragen om onorthodoxe maatre-
gelen. Als jij het niet doet, doet jouw concurrent het wel en gaat hij 
met het personeel aan de haal!’

Banenafspraak 
opent deuren
Ahn ziet ook nog kansen voor organisaties om mensen aan 
het werk te krijgen via de Banenafspraak. Begin 2026 moeten 
er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met 
een arbeidsbeperking. 

Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 
25.000 extra banen bij de overheid. Dit heet de banenaf-
spraak. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met de so-
ciale partners. ‘Binnen UWV hebben wij ook mensen vanuit 
de Banenafspraak in dienst. Goede arbeidskrachten die erg 
goed binnen onze organisatie passen.’

‘NEDERLAND IS WERELDKAMPIOEN 
PART-TIME WERKEN’

INTERVIEW GERALD AHN
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BIJZONDERE BEROEPEN

Naam: Anke Nikkessen | Luuk Claessens
Beroep: Omgevingsmanager Waterschap Limburg
Sinds: 2017

Anke Nikkessen en Luuk Claessens werken allebei al ruim vijf jaar 
bij Waterschap Limburg. Luuk begon als trainee en kreeg daar-
na een vaste aanstelling. Sinds 2019 werkt hij in een meester- 
gezelconstructie. Anke werkte eerst vier jaar als communi-
catieadviseur totdat ze in 2021 – ook via een meester-gezel-
constructie – de overstap maakte naar haar rol als omgevings- 
manager.

Wat doe je precies?
L: Het is meer dan alleen gesprekken voeren in en met de omge-
ving. Ik ben bezig met juridische zaken en grondverwerking. Ik 
zit ook veel aan de keukentafel bij mensen. Ik ben niet alleen de 
persoon die buiten iets probeert te verkopen, maar ik moet ook 
intern een hele club meekrijgen. Je werkt ook samen met partner- 
overheden, organisaties, agrariërs.

A: Je zou het kunnen omschrijven dat we een soort troubleshooter of 
mediator zijn. Niet dat er altijd problemen zijn, maar je bent een soort 
eerste aanspreekpunt als er zaken spelen rondom de omgeving. Hoe 
breng ik de belangen van alle partijen samen en hoe kom ik daarbij tot 
de beste versie? Dat is in een notendop wat ik doe.

Waarom ben je dit werk gaan doen?
L: Dat komt bij mij puur vanuit mijn interesse in water. Ik kan hier 
een verschil maken, ergens aan bijdragen. Als Limburger vind ik 
het belangrijk dat we hier dezelfde waterveiligheid hebben als in 
de rest van Nederland. Dat was tot een aantal jaren geleden niet 
het geval.

A: Ik ben bezig met zaken die echt een verschil maken. Ik moet een 
puzzel oplossen die rekening houdt met alle uiteenlopende belangen. 
Hoe kom ik dan tot de beste versie die ook nog eens binnen de kaders 
blijft. Het iedereen honderd procent naar de zin maken, lukt niet. Maar 
ik kan wel letten op de balans; dat iedereen positief blijft. Het samen-
brengen van al die belangen maakt het voor mij de moeite waard.

Hoe ziet een gewone werkdag eruit?
A: Ik werk twee dagen thuis en twee dagen op kantoor. Je hebt in prin- 
cipe vaste taken die uitgevoerd moeten worden, maar er gebeuren altijd 
wel dingen waardoor je dag er anders uitziet dan je ‘s ochtends had 
verwacht. 

L: Ik ben deels op kantoor, maar ben ook veel bij belanghebben- 
den. Het klopt dat we vaste taken hebben die uitgevoerd moeten  
worden, maar je voert ook constant hand- en spandiensten om 
alle projecten goed door te laten lopen. Never a dull moment, zal 
ik maar zeggen.

Wat wil je bereiken?
L: Voor mij is het dat we in Limburg stilstaan bij hoogwaterveilig-
heid. Afgelopen zomer hebben we gezien dat we onze zaakjes best 

goed op orde hebben. Maar op sommige plekken zie je dat we nog 
echt wel stappen moeten zetten. Dat is het doel: de veiligheids- 
opgave. Dan draai ik mee als een radertje in een groot team en 
lever mijn bijdrage.

A: Ja, dit is inderdaad wel het doel. Dat je een provincie creëert waar 
je veilig kunt wonen, werken en leven. Dan maken we de hele provincie 
mooier.

Met wie heb je contact?
L: Dat gaat van provincie tot burger. Ik ben het schakelpunt om 
iedereen op de hoogte te houden, mee te nemen in hoe en wat, af 
te stemmen, zorgen dat er geen ruis op de lijn komt.

Wat is je toekomstdoel?
A: Ik werk nu ongeveer een jaar in deze functie en ik heb nu net voor het 
eerst een hele realisatiefase doorlopen. Mijn persoonlijke toekomstdoel is 
dat ik over twee tot drie jaar zo’n realisatiefase volledig zelfstandig kan 
uitvoeren. Dat ik dan van de hoed en de rand weet.

Hoe zie je je werk veranderen in de komende jaren?
L: Het credo van Waterschap Limburg is: met de omgeving, voor de om-
geving. Ik denk dat wij de omgeving al veel betrekken. Dat ligt ook in 
lijn met de opgave die de Omgevingswet van ons vraagt en verwacht.

A: We werken nu volgens bepaalde klimaatberekeningen, waar we aan 
moeten voldoen. Hoe dat in de toekomst verandert is moeilijk te zeggen. 
Hoe dan ook bewegen we met die verandering mee. 

Welke eigenschappen heb je nodig om dit werk 
te kunnen doen?
L: Je moet wel sterk in je schoenen staan, vind ik. Het zijn soms 
lastige gesprekken die je moet voeren met bewoners. Communi-
catief moet je vaardig zijn, een teamspeler zijn en mensen kunnen 
verbinden. 

A: Je moet het overzicht kunnen bewaren. Wat voor consequenties heeft 
een bepaalde beslissing verderop in het proces, ook voor andere afdelin-
gen. Je hebt die helicopterview nodig met voelsprieten om snel te merken 
wanneer iets begint te broeien dat van invloed is op het project. Empa-
tisch vermogen is ook niet onbelangrijk .

L: Ja, en dat je strategisch, eerlijk en openhartig bent.

Waar moeten nieuwe collega’s aan voldoen?
L: Het is belangrijk dat we jonge mensen weten te binden aan Wa-
terschap Limburg. We moeten ervoor zorgen dat we een aantrek-
kelijke werkgever zijn. We moeten vroegtijdig mensen inspireren 
om bij Waterschap Limburg te werken. Zoek samenwerking met 
universiteiten, middelbare scholen. Verzorg vaklessen, ga zelfs 
naar basisscholen om daar te vertellen over het werk. We moeten 
zichtbaar zijn als organisatie, zodat ook jongeren geïnspireerd en  
gemotiveerd raken om dit werk te doen.

Omgevingsmanager W
aterschap Lim

burg
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Extra investeren!!

Zoals bekend mag worden verondersteld, levert IGOM een uitgebreid pakket aan voorzienin-
gen in het kader van de doelstellingen op het gebied van o.a. employability en kennisdeling. 
Denk daarbij aan het steeds uitbreidende aanbod van de IGOM academie, maar ook aan de 
instrumenten die beschikbaar zijn voor het begeleiden van medewerkers die aangeven toe te 
zijn aan een nieuwe uitdaging. Aangezien wij ook mee gaan in de maatschappelijke ontwikke-
lingen, heeft de stuurgroep besloten om ook extra aandacht te schenken aan het ondersteunen 
van de deelnemende organisaties in de strijd tegen de optredende arbeidsmarktkrapte. Inmid-
dels zijn hiervoor de noodzakelijke verkenningen gedaan en zal er binnenkort een uitgebreid 
programma geboden worden. Houd daarom de IGOM nieuwsbrieven en wekelijke vacature-
meldingen goed in de gaten en informeer bij jullie contactpersonen naar de ins en outs van dit 
nieuwe aanbod. Uiteraard staat ook het Regionaal Mobiliteit Centrum jullie graag te woord.

Bel 088-227300 of mail info@igom.nl en maak een afspraak. 
IGOM blijft graag investeren in het human capital van haar deelnemers!!

Wij mogen weer….. en wat is dat fijn 

Na een lange tijd van digitaal aanbieden van trainingen vanuit de IGOM-Academie was het 
gelukkig de afgelopen periode weer mogelijk om fysiek samen te komen.

Bij het aanbieden van een training gaat het namelijk niet alleen om de inhoud van de training! 
Samen in gesprek gaan over bepaalde praktijkvoorbeelden en van elkaar te leren is vaak de 
kers op de taart. Het is natuurlijk ook leuk en nuttig om collega’s van andere organisaties te 
ontmoeten en samen te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Dus super fijn dat het weer kan en mag. 

Ook in 2023 heeft de IGOM Academie weer een mooi programma samengesteld. Houd de 
site voortdurend in de gaten en schrijf je snel in als je interesse hebt in het mooie aanbod dat 
voorbij komt. Leuk om jullie te mogen ontmoeten binnenkort.

Ik ben ervan overtuigd dat in jezelf blijven investeren door te leren, goed voor de mens is.

Als de ene hand wast, worden ze beide schoon

Er zijn legio gezegdes over samenwerken: veel handen maken licht werk, twee hoofden zijn 
beter dan een, en als de ene hand wast, worden ze beide schoon bijvoorbeeld. De betekenis 
is steeds hetzelfde: Als je elkaar helpt of met elkaar samenwerkt, dan geeft dat voordeel aan 
allebei. Dat is wat IGOM al 25 jaar doet. Of het nu gaat om de gezamenlijke aanbesteding, de 
IGOM Academie trainingen, het Stagepunt of zeer recentelijk de verkenningen om te komen 
tot oplossingen voor de overspannen arbeidsmarkt, we zoeken de samenwerking en brengen 
partijen bij elkaar.

Lokale overheden weten elkaar steeds beter te vinden en hiervan zijn legio voorbeelden te noe-
men, de trend is simpelweg onmiskenbaar. Vanuit de erkenning dat samenwerken loont, verkent 
IGOM momenteel een aantal mogelijkheden tot uitbreiding van ons netwerk. We richten ons 
daarbij op organisaties met gedeelde kenmerken en waarden die wij als een voorwaarde voor 
een succesvolle samenwerking zien. Een training ‘beleid schrijven’ past immers niet iedereen 
zogezegd en IGOM is een netwerk van halen èn brengen. We volgen de weg van Henry Fords 
gevleugelde uitspraak: samenkomen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, samenwerk-
en is succes.’ We informeren jullie over de verdere ontwikkelingen zodra dit kan.

Manon Weijts
stuurgroeplid IGOM 

(met speciale aandacht 
voor de IGOM-Academie)

Pim Bellemakers
stuurgroeplid IGOM 

Henry Reijnders
stuurgroeplid IGOM 
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BIJZONDERE BEROEPEN

Naam: Jacquo Silvertant 53 jaar oud
Beroep: beleidsmedewerker cultureel erfgoed en mergelgroeven.
Sinds: 2022

Jacquo Silvertant is historicus, gespecialiseerd in oude mijnbouw in 
het algemeen en Zuid-Limburgse mergelgroeven in het bijzonder. Hij 
werkte jaren als zelfstandig onderzoeker voordat hij op 1 november in 
dienst kwam van de gemeente Valkenburg.

Wat doe je precies?
Eigenlijk ben ik betrokken bij alles wat met cultureel erfgoed te maken  
heeft in Valkenburg. Specifiek houd ik mij bezig met monumenten en 
archeologie en anderzijds met het beheer en toezicht op de Valken-
burgse mergelgroeven. Binnen de gemeente Valkenburg bevinden 
zich meer dan honderd kalksteengroeven. Er is toezicht nodig op het 
cultureel erfgoed dat zich in die groeven bevindt.

Wat maakt je werk bijzonder?
Echt bijzonder is het onderaardse deel van mijn werk. We zitten hier 
met een enorm ondergronds erfgoed, waarmee zorgvuldig moet 
worden omgesprongen. Het is een bijzonder beroep omdat ik een 
van de weinige experts ben met een mijnbouwhistorische achter-
grond. Het is een on-Nederlands beroep. Welke gemeente heeft nu 
een mijnbouwhistoricus in dienst? Dat maakt ook gelijk dat ik veel 
over de grens kijk. Ik zit bijvoorbeeld in een Europees kennisnetwerk 
van mijnbouwhistorici. We leren van elkaar.

Hoe ziet een gewone werkdag eruit?
Dat varieert heel sterk. Deze week staat toevallige een inspectie 
van de mergelgroeven samen met de provincie op het programma. 
Vorige week had ik een inspectie bij een kasteel. Voordat de kerst-
markt in Valkenburg losbarst controleer ik of alles volgens de ver-
gunningen verloopt. Geen dag is hetzelfde.

Wat wil je bereiken?
Ik wil graag het cultureel erfgoed in Valkenburg duurzaam en toe-
komstbestendig maken. Ervoor zorgen dat de authentieke waarde 
ervan behouden blijft. Niet zozeer voor de toeristen, maar meer voor 
de gemeente en de inwoners. Zij zijn de gans op de gouden eieren. 

Met wie heb je contact?
Dat varieert van plaatselijke belangengroeperingen (zoals heem-
kundekringen) en onderzoekers tot medewerkers van de provincie. 

Het werkveld is heel breed. Het gaat van bouwvergun-
ningen tot ontwikkelingsplannen voor monumenten. 

Wat is je toekomstdoel?
Als ik in de komende vijftien jaar een verschil kan maken  
voor Valkenburg, is mijn doel bereikt. Ik werk op dit 
moment veelal alleen. Ik hoop dat het in de nabije toe-
komst een dubbelfunctie van twee personen wordt. 
Dat er wat steviger op cultureel erfgoed wordt ingezet. 
Daarmee ondervang je als gemeente ook het risico dat 
als ik weg ben, alle kennis weer verdwenen is.

Welke eigenschappen heb je nodig om dit werk 
te kunnen doen?
Je moet aan de ene kant zelfverzekerd zijn en tegelij- 
kertijd ook bescheiden. Als je teveel binnen de hokjes 
denkt en werkt, kom je niet vooruit, ben je niet pro-
ductief. Dat komt vooral door de complexiteit, het aan-
tal betrokken partijen en de gevarieerdheid van die 
partijen. Als je je eigen ego, wensen en principes niet 
opzij kunt schuiven, bereik je niet datgene waarvoor je 
bent aangenomen. Je moet met andere woorden vast-
beraden zijn, maar niet te principieel. 

Beleidsmedewerker 
cultureel erfgoed en mergelgroeven
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RMC IGOM

Ben je enthousiast geworden door alle persoonlijke verhalen en mogelijkheden  
beschreven in dit magazine? Zoek je een nieuwe uitdaging of zou je tijdelijk aan de 
slag willen bij een andere IGOM-organisatie? Wil je je talenten breder inzetten of 
verder ontwikkelen? Ben je geïnteresseerd in het opleidingsaanbod of juist in master-
classes of themasessies voor management of HR? Kijk dan op IGOM.nl

Het Regionale Mobiliteitscentrum IGOM oftewel RMC IGOM biedt een breed 
pakket aan producten en diensten voor alle medewerkers & managers van 
de aangesloten organisaties. Kijk bij Laat IGOM voor je werken voor meer  
informatie over het carrrièregesprek en de Talenten Motivatie Analyse. Meer 
informatie over de IGOM Academie is terug te vinden op pagina 26.

Vacatures binnen het netwerk, 
maar ook klussen en stageplekken 
Naast vacatures voor structurele banen, richt IGOM zich ook op het bieden van 
tijdelijke klussen/projecten. Mobiliteit betekent niet per definitie op zoek gaan 
naar een andere werkgever. De stappen in je carrière kun je ook bij IGOM zet-
ten, zowel in de breedte als omhoog. Het gaat erom dat je met plezier aan het 
werk bent en een verandering kan dan veel voldoening en energie opleveren. 
Op IGOM.nl staan alle structurele en tijdelijke vacatures! 

Maak een profiel aan en laat je vinden! 
Je kunt een profiel aanmaken op IGOM.nl. Aangesloten organisaties kunnen 
jouw talent dan vinden via het IGOM-Recruitmentcenter. De HRM-afdelingen  
van de aangesloten organisaties zijn de gebruikers van deze functie. Na het 
invullen van je persoonlijke wensenprofiel kun je je ePortfolio publiceren in de 
kandidatenbank. Uiteraard bepaal je zelf welke gegevens je zichtbaar wilt laten 
zijn! Je CV kun je ook gebruiken om te solliciteren op openstaande vacatures. 
Via één klik creëer je een publiek profiel in de vorm van een eigen webpagina 
die je kunt delen met anderen!

Deelname aan werk- en klankbordgroepen/ 
Kennisdelen binnen het netwerk 
IGOM zorgt voor verbinding, ook als het gaat om het delen van kennis. Er zijn 
diverse werk- en klankbordgroepen actief binnen IGOM. B.v. de werkgroep 
Mobiliteit of de werkgroep Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, ook is er een 
kringoverleg Gemeentesecretarissen uit Parkstad- en Heuvelland-gemeenten 
actief aan de slag met het thema mobiliteit. Speciaal voor het thema Arbeids-
marktkrapte heeft IGOM drie klankbordgroepen opgezet. Wil je meedenken, 
stuur dan een bericht aan info@igom.nl! 

Maar ook online biedt IGOM de mogelijkheid om de IGOM-organisaties met 
elkaar te verbinden! Het platform WIE biedt IGOM aan managers en HRM-
ers. Wie staat voor Wisselwerk IGOM Expertise en is een online informatie- 
en community-platform. Concreet komt het erop neer dat managers, lei- 
dinggevenden en HR-adviseurs van alle deelnemende organisaties de meest 

IGOM
OOK VOOR JOU

uiteenlopende vraagstukken 
aan elkaar kunnen voorleggen 
met het doel ze samen op te los-
sen, b.v. door het delen van exper-
tise of door tijdelijk capaciteit uit te 
wisselen. Ook is het mogelijk om een 
aparte, afgeschermde groep te vormen 
op het WIE platform. Op deze manier is 
het mogelijk om kennis te delen en vraag-
stukken over organisaties heen, gezamenlijk te delen.

Een stagiair kan zomaar 
je nieuwe collega worden! 
IGOM verbindt opleidingsinstituten aan het IGOM- 
netwerk. Het inzetten van stagiaires is belangrijk voor 
nu en voor de toekomst! Jongeren kunnen zo ont-
dekken hoe het is om bij een overheidsorganisatie te 
werken. Omdat enthousiaste mensen altijd welkom 
zijn, besteedt IGOM veel aandacht aan stagiaires en 
de verbintenis met onderwijsinstellingen. De stage 
stelt de student in staat om werkervaring op te doen 
en daarnaast te werken aan de opdracht van zijn of 
haar studie, aan de andere kant moet de stage ook 
meerwaarde hebben voor de IGOM-organisatie.  
Alleen zo ontstaat een win-win situatie. Door onder 
andere de organisatie, de soort stageopdracht en de 
dienst waar deze stageplek wordt aangeboden zijn 
de stageplekken zeer divers. Stagiaires kunnen bij 
IGOM terecht voor snuffel-, praktijk-, meewerk-, en 
afstudeerstages voor MBO, HBO als WO studenten en 
zelfs voor een werkervaringsplaats. 

Ook stagiaires zijn schaars, dat betekent dat we hier 
proactief op in moeten spelen. Denk op tijd na over mo-
gelijke stageplekken en laat ons dit weten. De wer-ving 
voor de stageplekken van februari wordt al vanaf het 
begin van het schooljaar (september/oktober) in gang 
gezet door opleidingsinstituten en IGOM. Ditzelfde 
geldt voor de stageplekken van september, waarvoor 
vanaf het begin van het jaar geworven wordt. 
 

Vacatures
IGOM-organisaties publiceren vacatures op de website. 
Bij een interessante vacature kun je direct en vaak met 
voorrang op de interne en/of externe vacatures reageren. 

Kandidatenbank
In de kandidatenbank kunnen adviseurs van RMC IGOM, 
alsmede HR adviseurs van de IGOM organisaties in een 
afgeschermde omgeving zoeken naar pro elen die 
passen bij openstaande vacatures, maar alleen als jij dat 
wilt! Als kandidaat heb je de mogelijkheid om bepaalde 
onderdelen van je e-portfolio te anonimiseren. 

IGOM Academie
Speciaal voor alle medewerkers van IGOM-organisaties 
biedt IGOM een divers en wisselend trainingsprogramma 
aan dat kan helpen je kennis en vaardigheden op tal van 
gebieden te vergroten. IGOM verzorgt de trainingen 
kosteloos en biedt de mogelijkheid om IGOM-collega’s te 
ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaring te delen. 

Eén dag naar….
Voor medewerkers op alle niveaus en functies die 
werkzaam zijn bij een aangesloten IGOM-organisatie: 
kijk eens in de keuken van een andere IGOM organisatie, 
proef de sfeer en ervaar hoe het is om te werken bij een 
andere afdeling/organisatie.

Klussenbank
Zit je op de juiste plek en wil je niet weg bij je huidige 
organisatie? Dan is een tijdelijke klus bij een andere 
organisatie misschien leuk. IGOM maakt het mogelijk!

Talenten Motivatie Analyse
Breng je drijfveren, talenten en competenties in kaart! 
Via de TMA krijg je inzicht in je talenten, persoonlijke 
voorkeuren/behoeften en welke competenties je makke-
lijk kunt leren. Je bepaalt zelf of je de analyse inzet 
binnen je organisatie, RMC IGOM respecteert je privacy. 

E-portfolio
Krijg inzicht in je competenties, kwali caties, ervaringen 
en loopbaanwensen door een persoonlijk digitaal dos-
sier aan te maken. Je e-portfolio kun je naar wens 
gebruiken om te solliciteren maar tevens kun je dit 
plaatsen in de kandidatenbank. 

Carrièregesprekken
IGOM draagt bij aan je ontwikkeling door in een vrijblij- 
vend gesprek je  loopbaanwensen in kaart te brengen en 
de mogelijkheden te bekijken. Je kunt naar wens een 
afspraak maken voor een persoonlijk of een virtueel 
gesprek. In dit vrijblijvende gesprek kun je tevens 
aangeven in welke klussen, projecten en vacatures jij 
mogelijk geïnteresseerd bent. Vervolgens houden wij 
dit voor jou actief in de gaten. 

LAAT IGOM VOOR JE WERKEN
IGOM biedt een breed scala aan digitale en persoonlijke diensten, uitsluitend bestemd 

voor medewerkers van aan IGOM deelnemende organisaties. 

www.igom.nl – vacatures – intern account - online solliciteren – e-portfolio - kandidatenbank – allesuitjezelf.nl
carrièregesprekken – klussenbank – IGOM Academie - Meester in je Werk week – Een dag naar …

E-mail: info@igom.nl  |  Tel. 088 622 73 00
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Nieuwe website IGOM
Sinds januari steekt de site IGOM.nl in een nieuw jasje. Niet  
alleen het uiterlijk is veranderd, ook de functionaliteit is toege-
nomen. Zo krijgt elke IGOM-organisatie een aparte pagina, waar 
ruimte is voor de eigen positionering. Verder is de website een  
belangrijk platform voor iedereen werkzaam binnen de aange-
sloten IGOM-organisaties. 

De website biedt veel informatie over het werk van IGOM, de  
IGOM-Academie en de aangesloten organisaties. Verder vind je er 
een ruim aanbod aan informatie, nieuws en evenementen. Met de 
nieuwe website is het nog eenvoudiger om deel te nemen aan de 
vele evenementen, trainingen en workshops en te profiteren van de 
kennis en ervaring van anderen. 

Het geeft je ook de mogelijkheid om je te verdiepen in specifieke 
onderwerpen en projecten en om nauw samen te werken met an-
dere gemeenten om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. De 
website is kortom een uitstekend middel om de samenwerking te 
bevorderen en om de groei van mensen te ondersteunen. 

Vacatures
Er is veel zorg besteedt aan het nog beter zichtbaar maken van alle 
openstaande vacatures die binnen de IGOM-organisaties geplaatst 
worden. Zo wordt de kans nog groter dat deze gezien worden of 
onder de aandacht gebracht worden van geschikte kandidaten.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de geheel vernieuwde  site dan 
gelijk op www.igom.nl

Sociale media 
Vergeet vooral ook niet om IGOM te volgen op LinkedIn, Twitter 
en Facebook en deel vacatures binnen het IGOM-netwerk met je  
eigen netwerk! Wie weet kan je iemand uit jouw netwerk blij  
maken met een baan of stageplek binnen het IGOM-netwerk! 

RMC IGOM

Masja Janssen-Lacroix - Manager RMC IGOM
Verbinding is voor mij belangrijk in mijn werk. Juist door het bij elkaar brengen van mensen worden oplossingen voor vraagstukken 
gevonden en daarmee de mooiste doelen bereikt. Ik denk in kansen en mogelijkheden, werk proactief, ben mens-, oplossings- en 
resultaatgericht en zet mijn kennis in om te komen tot vernieuwing en doorontwikkeling. 

Mijn rol als manager Regionaal Mobiliteitscentrum is gericht op adviseren, verbinden, ontwikkelen en implementeren vanuit de HR- 
beleidsvelden van IGOM. Mobiliteit en employability, deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling staan hierbij voorop. Altijd 
kijkend naar de huidige bezetting van de organisaties, maar zeker ook naar de uitdagingen die de krappe arbeidsmarkt ons brengt.

Lynn Scharis - Secretariaat IGOM
Het plannen, organiseren en ondersteunen van het team geeft 
mij iedere keer een voldaan gevoel. Een prettige werksfeer vind 
ik belangrijk. Voor IGOM regel ik alle facilitaire zaken. Denk aan 
voorraadbeheer, facturaties, mail -en telefoonverkeer en het ver-
werken van bestellingen. Daarnaast besteed ik een groot deel 
van mijn tijd aan de IGOM Academie en alle administratieve 
zaken daaromheen. Ik zorg bijvoorbeeld voor alle communicatie, 
deelnemerscertificaten en aan- en afmeldingen.

Het beheer van onze social mediakanalen is een dagelijkse taak 
die steeds belangrijker wordt. Vacatures worden gedeeld en 
foto’s van trainingen en andere bijeenkomsten geven buiten-
staanders een kijkje in onze keuken.

vlnr: Ilse Blanke | Lynn Scharis | Petra Steenbakkers | Masja Janssen-Lacroix | Rebecca van Bekhoven

Ilse Blanke - Mobiliteitsadviseur
Werkplezier, voldoening en (persoonlijke) ontwikkeling zijn 
voor mij belangrijke factoren op de werkvloer. Elkaar kunnen 
inspireren en van elkaar leren vind ik enorm waardevol. Als  
mobiliteitsadviseur zal ik mij het komende jaar onder andere 
bezighouden met het Stagepunt om nieuwe talenten te bereiken 
en het afnemen van Talenten Motivatie Analyses (TMA’s).

Deze analyse is bedoeld om medewerkers binnen IGOM per-
soonlijk inzicht te kunnen geven in talenten die ze bezitten, 
competenties die ze ontwikkeld hebben en hoe ze deze kunnen 
implementeren in het dagelijks werk. Ik ben in december be-
gonnen bij IGOM en ik kijk er dan ook naar uit om met iedereen 
kennis te maken in 2023.

Rebecca van Bekhoven - Mobiliteitsadviseur
‘Eruit halen wat erin zit’ is een motto dat ik nastreef. Bij IGOM 
is er voldoende uitdaging en ruimte om mijn expertise in te 
zetten. Per 1 maart 2023 start ik dan ook als mobiliteitsadvi-
seur bij RMC IGOM in Heerlen. Ik heb veel ervaring op diverse 
hr-gebieden in uiteenlopende branches. De laatste jaren als 
freelance hr-adviseur bij mkb-bedrijven in Brabant en Limburg. 
Daar werkte ik in werving & selectie, recruitment, learning & 
development, verzuim & onderzoek, op zowel operationeel als 
tactisch niveau.

Ik kan mensen verbinden, inspireren en weet ze tot prestaties 
te brengen. Mijn kracht ligt in het aangaan van relaties op alle 
niveaus. Ik ga uit van de intrinsieke motivatie en drijfveren van 
de mens en weet talenten te benutten. Als mens ben ik enthou-
siast en positief ingesteld. Ik denk in mogelijkheden en oplossin-
gen, ben oprecht geïnteresseerd en wil graag van betekenis zijn. 
Ik verwacht dat ik mijn opgedane kennis en ervaring optimaal 
kan inzetten binnen het team van RMC IGOM en voor de 33 
organisaties van het IGOM-netwerk.

Petra Steenbakkers - Mobiliteitsadviseur
Ik krijg enorm veel energie als ik mensen kan samenbrengen 
en aanzetten tot het delen van kennis en ervaring. Dit merk ik 
tijdens het organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten 
voor diverse (werk)groepen, maar zeker ook in mijn rol als coör-
dinator van de IGOM Academie. De bevestiging krijgen dat er 
behoefte is aan het – steeds veranderende – aanbod trainingen, 
tovert een lach op mijn gezicht. Daarnaast is het zó leuk om deel-
nemers uit de IGOM-organisaties te ontvangen – in het begin als 
een redelijk stille, passieve groep – die aan het eind van de dag 
vol van energie de training afsluit.

Dit is telkens weer de bevestiging dat netwerken en kennisde-
ling in een groter verband – ook buiten de eigen organisatie – 
heel veel toegevoegde waarde heeft. Daarnaast kan ik als TMA 
Professional mensen een kijkje geven in wie ze nu precies zijn! 
Deelnemers lezen soms vol verbazing na afloop van de analyse 
een beeld van wie ze zelf zijn en ervaren dit echt als een cadeau! 
Een combinatie van deze en andere taken maakt mijn functie als 
mobiliteitsadviseur heel afwisselend.

+++
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IGOM RICHT ZIJN PIJLEN OP JONGEREN

Onderzoek: Focus op bevlogenheid

Zijn de medewerkers binnen IGOM-organisaties bevlogen? Dat was de 
centrale vraag die afstudeerder Anneke Diederen onderzocht tijdens 
haar eindstage bij RMC IGOM medio 2022. De HBO-studente Human 
Resource Management had goed nieuws: medewerkers bij IGOM 
ervaren bevlogenheid.

Het personeelstekort wordt nijpend binnen afzienbare tijd. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat bevlogen medewerkers langer bij hun werkgever 
blijven. Vandaar dat de bevlogenheid een belangrijke graadmeter is.

IGOM RICHT ZIJN PIJLEN OP JONGEREN

IGOM RICHT ZIJN PIJLEN OP 
JONGEREN

Meer aandacht voor jongeren is broodnodig, vandaar dat dit ook een speerpunt is voor IGOM. De jongeren van 
morgen moeten geënthousiasmeerd worden om te werken voor de overheid. Tegelijkertijd moeten de jongeren die nu 
voor de overheid werken behouden blijven en daarom is het belangrijk om naar ze te luisteren. 

IGOM onderzocht het vraagstuk arbeidsmarktkrapte en jongeren. Aanleiding hiervoor is een verzoek van de stuurgroep om te kijken wat 
het IGOM-netwerk gezamenlijk kan betekenen rondom arbeidsmarktkrapte. Jongeren vormen een van de vier speerpunten voor IGOM. 
Lees op pagina 6 meer over alle speerpunten en het uivoeringsprogramma dat IGOM hiervoor heeft opgesteld. 

De arbeidsmarktkrapte manifesteert zich in de volledige breedte van het werkveld. Die krapte heeft een demografische oorzaak: er 
stromen (veel) meer ouderen uit dan er jongeren bijkomen. Dit staat bekend als de vergrijzing en ontgroening. Daar komt bij dat jon-
geren moeilijk te binden en boeien zijn. Een op de negen jongeren is binnen een jaar alweer vertrokken. De belangrijkste reden van uit-
stroom? Ze ervaren onvoldoende doorgroeimogelijkheden en daarmee carrièreperspectief. Daarnaast geven jongeren die nu werken bij 
een gemeente aan dat ze binnen nu en drie jaar willen doorstromen, blijkt uit onderzoek van A&O fonds Gemeenten en Stichting FUTUR. 

Verbinding onderwijs
Tijdens een uitgebreide brainstormsessie van IGOM is er gesproken over het carrièreperspectief van jongeren in brede zin en gekeken 
naar de mogelijkheden die IGOM hierin kan bieden. Dit leverde goede ideeën op, waaronder een Stagepunt & instroom jongeren. Dit om 
meer studenten vanuit de collegebanken te motiveren om stage te lopen bij een IGOM-organisatie. We investeren extra in de verbinding 
met onderwijsinstellingen. We richten ons op opleiders in het gebied tussen Limburg, Breda, Utrecht en Arnhem-Nijmegen. We proberen 
direct contact te leggen met stagecoördinatoren van de opleidingen en de verantwoordelijken van punten waar onderwijs en werkveld 
elkaar raken (social innovationcenters, praktijkateliers, etc.). Aan de andere kant willen we ook inzetten op onderwijsvlak door het ver-
zorgen van gastcolleges bij de opleiders. 

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van IGOM en de individuele leden moet verder geoptimaliseerd worden. 

Dit is een apart speerpunt, maar zeker voor jongeren is die zichtbaarheid nog belang- 
rijker. Directe communicatie met de doelgroep is daarvoor essentieel. Jongeren  
willen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk belang, van toegevoegde 

waarde zijn en impact realiseren. Dat is precies wat ze bij IGOM kunnen doen. 
De sleutel ligt in het prikkelen van jongeren voor het werken bij 
de overheid. Hier kan het Stagepunt een belangrijke rol spelen. 

Daarnaast is er een rol voor de IGOM Academie bij het wegwijs ma- 
ken van jongeren binnen de organisaties. Bij de IGOM Academie komt een  

onboarding die ervoor zorgt dat nieuwe medewerkers sneller vertrouwd 
raken met het netwerk en de mogelijheden die dit hen biedt.

Jong-IGOM event
Verder organiseert IGOM een Jong-IGOM evenement specifiek voor jonge amb-

tenaren (tot 35 jaar). Tijdens dit event wordt de behoefte gepeild naar verdere – 
specifiek op jonge ambtenaren gerichte – activiteiten. Het event is een onderdeel 
van de arbeidsmarktcommunicatie. IGOM besteedt veel aandacht aan gerichte 
arbeidsmarktcommunicatie op de doelgroep jongeren over het werken binnen de 
overheid en de mogelijkheden die dit biedt in persoonlijke groei en het werken  
aan maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zal IGOM in 2023 onderzoeken 
wat de behoefte en de mogelijkheden zijn om te komen tot een overkoepelend 
IGOM-traineeship.Onderzoek: Focus op bevlogenheid

Word ambassadeur
Wil jij een bijdrage leveren aan deze plannen? 
Wil jij jongeren inspireren en prikkelen om bij de 
overheid te komen werken? Bijvoorbeeld door 
een gastcollege te verzorgen of deel te nemen 
aan banenbeurzen? Zodat we onze zichtbaarheid 
vergroten en jongeren kunnen enthousiasmeren  
om bij de overheid te gaan werken? Word am-
bassadeur van je eigen organisatie en het  
IGOM-netwerk! Meld je aan bij de klankbord-
groep Aantrekken en inspireren jongeren door een 
mail te sturen naar info@igom.nl.
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Ervaringen van deelnem
ers

In november heeft de Blik op jezelf week plaatgevonden. 
In deze week zijn er niet alleen verschillende trainingen 
gegeven, maar was er ook de mogelijkheid om een zake- 
lijke profielfoto te laten maken of om een carrièregesprek te  
voeren. 

Een voorbeeld van een van de trainingen die gegeven 
is, is de training Professioneel filmen en vloggen met de 
smartphone. Maar hoe ziet zo’n training eruit? En wat zijn 
de voordelen van het deelnemen aan een IGOM training? 
Alinda Baggen van Gemeente Beekdaelen licht het toe:

Waarom ik meedoe aan een IGOM-training? 
Het haalt me uit de dagelijkse sleur van kantoor,  
juist in deze andere omgeving leer je nieuwe dingen,  
leer je nieuwe mensen kennen. Je kan je netwerk  
opbouwen en krijgt inzichten die je in de dagelijk-
se praktijk niet krijgt. Bovendien heeft IGOM een 
gevarieerd programma, varieerend van opleidingen en 
workshops, maar ook een kijkje nemen in een andere  
gemeente of organisatie. Ook dat is belangrijk  
om het inzicht te vergroten en je uit je dagelijkse  
sfeer te halen.

Alinda Baggen
Gemeente Beekdaelen

Ongeveer vijf jaar geleden  – in maart 2018 – opende de IGOM Academie zijn (digitale) deuren! Elk jaar opnieuw 
stellen we een divers aanbod samen van trainingen en masterclasses, op basis van de behoeften bij onze leden en 
hun medewerkers. Trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, communicatie en andere vaardigheden 
plus masterclasses voor HRM en management passeren jaarlijks de revue. Uiteraard haken we – waar het kan 
– in op actuele thema’s.

IGOM ACADEMIE

Vicky Bongaerts
Adviseur marketing 
en communicatie 
Gemeente Echt – Susteren

Beleving IGOM academie trainingen

Ik volg graag trainingen bij IGOM omdat ik dan eventjes uit de dagelijkse bezigheden kan stappen en 
echt een hele dag mag spenderen om mijn kennis te verruimen, aan mezelf te werken en mijn persoon-
lijke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Dit geeft vaak een nieuw perspectief op mijn huidige 
werkzaamheden en brengt ook nieuwe energie met zich mee om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind de 
trainers inspirerend en de inhoud interessant. Het aanbod is divers, waardoor ik ook nieuwe dingen kan 
ontdekken en uitproberen. Daarnaast is het altijd een kleine groep uit een vergelijkbare sector waardoor 
je ook een kijkje kunt nemen in de keuken van een andere organisatie. Ik maak zelf dan ook veel gebruik 
van het opleidingsaanbod en ben altijd blij als ik door de ‘selectie’ ben gekomen en mag deelnemen. Niet 
onbelangrijk: de faciliteiten en het eten zijn in één woord top! 

Door de ogen van de trainer
Bij het ontwerpen en verzorgen van trainingen streven we naar 
zoveel mogelijk interactie. Tussen docent en deelnemers en  
tussen de deelnemers onderling. Wij creëren een veilige sfeer 
en reiken theorieën en ervaringen aan. Tijdens de trainingen  
nodigen we deelnemers uit hun eigen casussen en ervaringen te 
delen. Dat is elke keer voor iedereen weer interessant en leerzaam.

Als docent van de training Beleidstalent – najaar 2022 – viel me 
op dat de verschillen en overeenkomsten van deelnemers het 
effect van de training vergrootte. Dat alle deelnemers werkten 
voor een IGOM-organisatie in Limburg, bleek vaak een feest der 
herkenning. En dat vrijwel iedereen juist weer bij een andere  
organisatie werkt, geeft interessante inkijkjes in elkaars keuken. 
Zo ontstaan er discussies die voor deelnemers én voor mij als 
docent heel interessant zijn. 

Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO)
Amos Gomes de Mesquita, Trainer
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Blijf werken aan je eigen ontwikkeling, 
zeker in deze bewogen tijd

Anoniem

Volop aanbod aan trainingen! 
Een mooie manier om bezig te zijn 
met je eigen ontwikkeling.

Ik ben sinds april 2020 aan het werk als vergunningverlener 
milieu en heb de afgelopen twee jaar een aantal trainingen 
gevolgd. Het is erg prettig dat IGOM cursussen aanbiedt. 
Ik vind het belangrijk en fijn om met mijn persoonlijke 
ontwikkeling bezig te zijn en bij IGOM is daarin voldoende 
keuze. De training van Groeibrein vond ik erg interessant. 
Ik kwam erachter dat ik vaak in te korte tijd denk in plaats 
van een groei mindset. Ik heb geleerd om in oplossingen 
te denken en positief naar situaties te kijken. Het is pret-
tig om collega’s uit de regio te ontmoeten. Het netwerken 
blijft beperkt, omdat je vooral op die dag met de training 
bezig bent. Voor mij geen probleem, ik kom tenslotte voor 
de training.

Ga zo door. Heel fijn om een aanbod aan trainingen te  
hebben waar we uit kunnen kiezen.

Ervaringen van deelnem
ers

Blik op jezelf week

Zo mogen alle trainingen van IGOM zijn: 
hoog niveau en kundige trainer. 

Inhoudelijk zeer goede cursus, complimenten.
Deelnemer over de workshop ‘Disfunctioneren en wangedrag’

De IGOM Academie is een succesvol product waarmee we 
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers. 
Daarnaast bieden de Academie-bijeenkomsten een unieke 
netwerkgelegenheid waarbij medewerkers uit de 33 organi-
saties ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Inmiddels  
mochten we ruim 2.800 deelnemers verwelkomen bij één of 
meer van de 250 trainingen. Een resultaat waar we best trots 
op zijn.

De trainingen gecombineerd met het netwerkmoment  
zorgen ervoor dat de IGOM Academie erg hoog scoort  
bij de deelnemers. Iedereen is erg 
enthousiast over het ontmoeten  
van collega’s uit andere IGOM- 
organisaties. Doordat de trainingen  
en masterclasses op centrale plekken in 
Zuid- en Midden-Limburg georgani-
seerd worden, is de reistijdinvestering 
erg beperkt vergeleken met landelijke 
trainingen. Dit laatste is voor veel deel-
nemers van doorslaggevend belang 
om zich aan te melden voor een trai- 
ning passend bij de 
persoonlijke loop-
baanontwikkeling.
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TRAININGEN 2023

Bekijk hieronder het nieuwe aanbod van de IGOM Academie voor 2023. Een divers aanbod van veel-
gevraagde trainingen die op herhaling gaan en nieuwe leerrijke trainingen en workshops om het 
aanbod verder uit te breiden. Dé ideale manier om meer kennis te vergaren of te delen, ervaringen 
uit te wisselen en te netwerken.

Start met een open mind en verbreed je loopbaanhorizon.
Ga naar www.igom-academie.nl en schrijf je NU in!

Lean Yellow Belt 
Projectmatig werken 
E�ectief adviseren in de publieke sector 
Coachingsvaardigheden 
Persoonlijk inzicht & beïnvloedingsvaardigheden (HBO)
Visueel reecteren 
Faciliteren van inspirerende sessies en bijeenkomsten
Hoe werkt de gemeente? 
Ik wil groeien! Kennis én tools tot échte groei en ontwikkeling! 
Communicatie Activatie Strategie; aan de slag met gedrag 
Design Thinking   
New professional bij een gemeente/overheid 
Financiën voor non-�nancials 
Diversiteit en interculturele communicatie
Werken in een politiek bestuurlijke omgeving 
Training Mindfulness

  
Basistraining Omgaan met agressie (met VR-bril)
DNA van verandering
Zakelijk Podcasten
Leiderschapstraining Stimuleer een growth mindset cultuur 
Constructief botsen
Denken in mogelijkheden!
Hoe werkt de gemeente?
Professioneel Filmen en Vloggen met de smartphone
Beleidstalent
Motiverende gespreksvoering op de werkvloer

Q
1 &

 Q
2

N
AJAAR*

*trainingen van het najaar worden medio april 2023 gepubliceerd voor inschrijving

IGOM ACADEMIE

VOORUITBLIK PROGRAMMA 2023
De training Communicatie Activatie Strategie (CASI) zoomt in op het veranderen van het gedrag van je doelgroep. Heb je een  
opgave waarin je het gedrag van je doelgroep wil veranderen? CASI helpt je bij het ontwikkelen van een strategie of interventie om 
je doel te bereiken.

Weet je wat mensen echt drijft, dan kun je daar gericht op inspelen. Dit vraagt om een grondige analyse, inleving in de doelgroep 
en het benutten van inzichten uit de wetenschap en gedragsonderzoek. CASI biedt een palet aan mogelijkheden voor effectieve 
gedragsverandering en helpt je bij de praktische toepassing ervan.

In de training Visueel Reflecteren leer je gedachten naar beeld te vertalen. Reflecteren is het terugkijken op en nadenken over je 
manier van handelen om daarvan te kunnen leren. Hoe mooi en krachtig is het om deze twee met elkaar te combineren in de trai-
ning Visueel reflecteren?

Wil je leren hoe je een bijeenkomst zo faciliteert dat je eindigt met het juiste eindresultaat? De leergang Faciliteren van bijeen-
komsten biedt je inzicht, handvatten, inspiratie en houvast en maakt je werk leuker!’ In deze training leer je hoe je bijeenkomsten 
ontwerpt en begeleidt, waar alle deelnemers een actieve inbreng hebben en verantwoordelijkheid delen voor het eindresultaat? Of 
hoe je van een (online) vergadering, een inspirerende werksessie of een bewonersbijeenkomst maakt? Deze training leert je hoe je 
dat op een professionele en zorgvuldige manier aanpakt.

Het maken van filmpjes en vlogs is de afgelopen jaren in populariteit toegenomen en wordt dus steeds belangrijker! Vertel je klant-
en het laatste nieuws. Deel unieke kennis en ervaring. Of maak een leuke reportage van je projecten. Volg hiervoor de ééndaagse 
training Professioneel Filmen en Vloggen met de Smartphone.

In de training Diversiteit en interculturele communicatie krijgen professionals die werken met statushouders communicatieve hand-
vatten. Diversiteit en interculturele communicatie is een hedendaags thema waar een groot deel van de IGOM-medewerkers mee 
te maken krijgt.

Tijdens de VR-training Omgaan met agressie leer je conflicten en agressie in een vroegtijdig stadium te herkennen. Je leert hoe je 
onvrede niet verder laat escaleren naar agressie. Door gebruik te maken van onder andere de VR-bril kun je ervaren wat het met je 
doet en hoe je ermee om kunt gaan.

Ontwikkeling is voor het RMC IGOM uiteraard ook belangrijk. Wij leren door te doen. Feedback vanuit de deelnemers aan een 
training levert ons weer inzichten op waarmee we aan de slag kunnen om de beleving verder te optimaliseren.

IGOM staat dus niet alleen voor mobiliteit, maar ook voor groei van mensen door middel van opleiden. De genoemde trainingen zijn 
slechts een greep uit ons aanbod. Op IGOM.nl is alle actuele informatie over het (kosteloze) aanbod aan workshops en trainingen 
terug te vinden.

Ervaringen van deelnem
ers

Anoniem

Een andere uitdaging gevonden 
De training heeft mij hier geholpen!

Alle medewerkers van de Kredietbank – waar ik inmiddels acht 
jaar werk – krijgen via IGOM de mogelijkheid om trainingen 
te volgen. Hier heb ik diverse malen gebruik van gemaakt. Zo 
heb ik afgelopen jaar de cursus van Groeibrein gevolgd en zeer 
recent de training ‘Beleidstalent’ doorlopen. Daarnaast was 
IGOM voor mij ook dé website om interessante vacatures in de 
gaten te houden.

De laatste training heeft mij veel opgeleverd. Ik ben hiermee 
gestart om uit te zoeken of een functie als beleidsmedewer- 
ker bij mij past, daar ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging.  
Tijdens de training heb ik verschillende tips en adviezen 

gekregen en veel nieuwe kennis opgedaan. Dit alles heb ik 
ook gebruikt in mijn sollicitatieproces en heeft uiteindelijk 
zijn vruchten afgeworpen. Ik heb per 1 januari 2023 mijn 
nieuwe uitdaging gevonden. Bedankt IGOM! 
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IGOM 25 JAAR TERUGBLIK VIERING

Op 23 juni was het dan eindelijk zover: het 25-jarig jubileum van het IGOM-netwerk. Het lange wachten werd  
beloond met één van de mooiste dagen van 2022. Het prachtige decor van kasteel Limbricht zorgde voor een  
schitterende ambiance. Een geslaagd jubileumfeest waarin een inhoudelijk programma werd afgewisseld met een 
informeel deel. Een weerzien met ex-collega’s en stuurgroepleden die aan de wieg stonden van ons netwerk. Dat alles 
onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens de middagsessie is gesproken over onze footprint die we bewust en onbewust met elkaar achterlaten. Via 
prikkelende stellingen werd duidelijk wat iedereen hierin kan betekenen. De bijdrage van Ruud Veltenaar sprak tot 
de verbeelding: een positief toekomstbeeld waarin iedereen een bijdrage levert om werk en leven leuker te maken. 
Het begint met bewustzijn.

De bijdrage van cabaretier Max van de Burg ging vergezeld met zang en gitaar waarbij op humoristische wijze zijn 
Brabantse afkomst nog eens werd benadrukt. De middag werd afgesloten door de poppenkast-act van Armand 
Schreurs die op humoristische wijze terugblikte op het gehele middagprogramma. Op locatie werden veel foto’s 
tentoongesteld van deelnemers aan en activiteiten van IGOM gedurende de afgelopen 25 jaar, die uiteraard veel 
gespreksstof opleverden: wie is wie en wat heeft de tand des tijds gedaan.

IGOM 25 JAAR TERUGBLIK VIERING
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