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1 SAMENVATTING 

 
In dit advies wordt ingegaan op de rol van HR in 2020 en wat er gedaan moet worden om deze rol te 
realiseren. Om tot dit advies te komen voerden we een onderzoek uit dat begon met een schriftelijke 
uitvraag onder hoofden P&O van gemeenten. Daarna werden gesprekken gevoerd –inclusief een 
groepssessie - met  professionals uit het veld.. Tevens werd een aantal collegeprogramma’s vanuit 
HR-optiek geanalyseerd en is gekeken welke HR discussies worden gevoerd in de zogenaamde social 
media.  
De HR ambitie 2020 is hoog. Samengevat komt de ambitie erop neer dat HR zich meer als strategisch 
partner voor bestuur en management zal moeten opstellen. HR zal verder moeten verzakelijken, 
flexibeler moeten kunnen opereren, zich proactief moeten opstellen, de werkzaamheden verbinden 
met het primaire proces, de HR aanpak moeten kunnen onderbouwen met ‘harde’ gegevens 
(evidence based) en zich moeten ontwikkelen tot een breed inzetbare organisatieadviseur. 
Om deze ontwikkeling te faciliteren adviseren wij een HR professionaliseringsagenda waarin de 
volgende activiteiten zijn opgenomen: 

 Positionering van HR: het faciliteren van het houden van strategische teamsessies HR, waarin de 
HR ambities in relatie tot de organisatiestrategie worden bepaald. De geformuleerde ambitie is 
het uitgangspunt om de dialoog aan te gaan met de gemeentesecretaris en de 
portefeuillehouder over de positionering van HR. De uitkomst van dit proces leidt tot het bepalen 
van de HR koerskaart, waarin leer- en ontwikkelingslijnen voor HR worden vastgelegd. 

 Opleidingen en cursussen faciliteren en/of aanbieden: de ambitie van HR leidt tot een ontwikkel- 
en opleidingstraject op een breed aantal terreinen. Inzicht bieden in wat relevante opleidingen 
zijn in relatie tot ontwikkelingen waarmee gemeenten te maken hebben en krijgen (op basis van 
een trendanalyse) ondersteunt gemeenten bij het maken van keuzes. 

 Leren van ervaringen: het organiseren van bijeenkomsten waarin ervaringen met het vraagstuk 
HR 2020 gedeeld kunnen worden. Het kan gaan om HR voorbeelden uit de gemeentelijke sector 
of om voorbeelden buiten de sector. Het faciliteren van uitwisselingsprogramma’s zodat HR 
professionals kunnen meekijken bij andere organisaties hoort hierbij. 

 Professionele netwerken:  voor HR functionarissen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. 
Hierbij gaat   ook om het betrekken van de gemeentesecretarissen in het netwerk met oog op de 
dialoog over de toegevoegde waarde van HR. 

Het advies is om het A+O fonds Gemeenten een rol te laten spelen bij de uitvoering van de 
genoemde activiteiten.  
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2 INLEIDING 

Het Expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke Organisatie van de VNG heeft het CAOP 
gevraagd te verkennen wat de richting is waarin de functie van HR bij gemeenten zich zal 
ontwikkelen in de periode tot 2020. Wat zijn interventies waarmee een goede aansluiting mogelijk is 
tussen externe en interne ontwikkelingen en de toekomstige HR functie? 
 
Uit deze verkenning is het volgende gebleken. 
 
Het personeelsbestand van de gemeente wordt steeds ouder met een gemiddelde leeftijd rond vijftig 
jaar. Het takenpakket van de gemeente wordt, met name in het sociale domein (de zogenaamde 3D), 
uitgebreid. Gemeenten moeten die nieuwe taken echter met minder geld uitvoeren. Er ontstaat een 
participatiesamenleving waarin burgers minder aanspraak maken op voorzieningen.  
 
De overheid moet met minder geld toe sinds de financiële crisis van 2008. De overdracht van 
bevoegdheden naar het decentrale niveau is niet alleen een middel om te budgetteren. De 
uitgesproken ambitie is dat het lokale- en regionale niveau de schaal is van de maatschappelijke 
dynamiek. Van decentrale overheden wordt verwacht dat zij die weten om te zetten in kansen voor 
burgers. De uitdaging voor gemeenten is om met minder budget meer te doen en met de juiste 
partners afspraken te maken voor specifieke doeleinden. Het behoeft geen toelichting dat behoeften 
verschillend zijn voor bijvoorbeeld Zuid Limburg, Noord Groningen en de gemeente Amsterdam. 
 
De beperkte financiële mogelijkheden vertalen zich voor de gemeentelijke organisatie in de behoefte 
aan hogere arbeidsproductiviteit, er moet meer gebeuren met minder geld. In veel gemeenten is een 
proces in gang gezet van organisatieverandering.  Van werknemers zal meer zelfstandigheid 
verwacht worden. Zoals de banken werkgelegenheid verliezen doordat particulieren 
internetbankieren, zo zal het traditionele personeelswerk minder worden door bijvoorbeeld 
invoering van e-hrm.   
 
De ontwikkelingen maken duidelijk dat de gemeentelijke organisatie voor forse uitdagingen staat en 
dat van medewerkers wordt verlangd dat zij in staat zijn zich aan te passen aan continue 
veranderende omstandigheden.  De druk waarmee dit vaak gepaard gaat,  vraagt om 
verandervermogen van zowel de organisatie als van de medewerker. Het is de opgave voor HR om te 
zorgen voor optimale  flexibiliteit, zodat organisatie en medewerkers in staat zijn om snel en 
adequaat te reageren op de veranderingen. 
 
In dit proces zijn verschillende actoren in de gemeentelijke organisatie aan zet. In ons advies 
focussen we op de rol van HR bij deze veranderingen. We schetsen hoe de rol van HR er in 2020 uit 
zal zien en wat er nodig is om die succesvol te realiseren. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de beelden over de rol van HR in de toekomst divers zijn, maar 
eensluidend voor wat betreft de noodzaak om te investeren in de toegevoegde waarde van HR. Op 
basis van het onderzoek komen wij tot een professionaliseringsagenda om de HR rol 
toekomstbestendig te maken.  
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De rapportage is als volgt opgebouwd. In het derde hoofdstuk worden de resultaten van het 
onderzoek besproken. Het onderzoek bestond uit een enquête onder hoofden P&O van gemeenten, 
interviews met hoofden P&O, gemeentesecretarissen en bestond uit een expert-meeting. In dit 
hoofdstuk gaan we verder in op de vraag hoe HR kan worden ingebed in de organisatie en welke HR 
rollen voorkomen. 
In het vierde hoofdstuk formuleren we het advies uit welke onderdelen een 
professionaliseringstraject voor HR kan bestaan. 
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3 DOEL EN RESULTATEN VAN DE VERKENNING 

3.1 Inleiding 

De uitkomst van de verkenning heeft als doel HR functionarissen, bestuurders en 
gemeentesecretarissen te helpen voorbereid te zijn op de toekomst en hen in staat te stellen de HR 
functie zo strategisch mogelijk te positioneren in de gemeentelijke organisatie. Het moet HR helpen 
een partner van het management te zijn. 
De verkenning bestond uit een aantal stappen: 

 Een enquête onder hoofden P&O van gemeenten. 

 Het houden van gesprekken met hoofden P&O, gemeentesecretarissen en enkele experts op het 
gebied van HR. 

 Een  meeting met experts op HR terrein en uit de gemeentelijke wereld. 

 Een korte analyse van college-programma’s en van social media. 
 

3.2 Resultaten verkenning  

Resultaten enquête onder hoofden P&O – de belangrijkste uitkomsten 
 
Trends 
Aan hoofden P&O is de vraag voorgelegd wat de trends en ontwikkelingen zijn waarmee gemeenten 
te maken krijgen. De meest genoemde ontwikkelingen zijn de decentralisatie van jeugdzorg, de 
ouderen- en de gehandicaptenzorg, de zorg voor werk en inkomen,  overhevelen van gemeentelijke 
taken naar andere actoren en burgers (de participatiesamenleving), bezuinigingen op het budget van 
gemeenten, de noodzaak om medewerkers flexibel te kunnen inzetten,  en het vergroten van de 
dienstverlening, waarbij de selfservice en digitalisering een belangrijke rol spelen. 
 
De belangrijkste gevolgen (ambitie) van deze ontwikkelingen zijn volgens de hoofden P&O dat 
gemeenten meer gaan samenwerken en kennis gaan delen,  dat gemeenten flexibel moeten kunnen 
reageren op de veranderende omgevingseisen, dat het leveren van meer maatwerk aan de burger 
noodzakelijk is1, dat gemeenten gaan werken als een netwerkorganisatie,  en dat de gemeenten 
minder regelgestuurd georganiseerd zullen moeten zijn. 
 
Gevolgen voor medewerkers en leidinggevenden 
Deze ontwikkelingen zijn niet zonder gevolgen voor de medewerkers en voor de leidinggevenden. 
We schetsen welke gevolgen voor beiden door hoofden P&O worden gezien. De belangrijkste 
gevolgen voor medewerkers zijn dat de eigen verantwoordelijkheid in het werk toeneemt, dat van 
medewerkers wordt verwacht dat zij zelfsturend zijn zowel in het werk als in de loopbaan, dat zij 
samenwerken met andere actoren en in staat zijn om adequaat te handelen in situaties waarbij 
sprake is van uiteenlopende belangen en dat medewerkers breed inzetbaar zijn. 
 
Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij voorwaarden scheppen die medewerkers in staat stellen 
om toegevoegde waarde te leveren. Er wordt leiding gegeven op basis van vertrouwen.  
Leidinggevenden richten zich op het coachen en begeleiden van medewerkers en zij zorgen ervoor 

                                                 
1
 Zie ook: Individu juist geholpen met ongelijke behandeling. NRC donderdag 13 november 2014.  
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dat interne regels, die belemmerend kunnen werken, worden beperkt. De verwachting is dat het 
aantal leidinggevenden binnen de huidige functionele kaders bij gemeenten zal verminderen. 
 
 
Rol van HR 
In de enquête is gevraagd op welke wijze de rol van HR gaat veranderen. De meerderheid van de 
hoofden P&O geeft aan dat de rol van HRM zal gaan veranderen (85%). De focus van HRM zal meer 
liggen op de organisatie (49%) en op de organisatie en de medewerker (47%). Overduidelijk is dat 
HRM zich niet uitsluitend zal richten op de medewerker (5%).  
 
HR in relatie tot de organisatie zal zich vanuit de rolopvatting meer moeten profileren als deskundige 
op het terrein van organisatieontwikkelingsvraagstukken, waarbij HR een positie als partner van het 
management vervult. HRM anticipeert op de gevolgen van externe ontwikkelingen, legt de 
verbinding tussen organisatiestrategie en HR-strategie en laat zien welke gevolgen de ontwikkelingen 
en de gekozen organisatiestrategie hebben voor de organisatie en voor het leiderschap. HR faciliteert 
de flexibele inzet van medewerkers en zal in staat moeten zijn aan te geven hoe dit gerealiseerd kan 
worden. De ‘basis op orde’ hebben, d.w.z. het vlekkeloos laten functioneren van de personeels-en 
salarisadministratie is daarbij essentieel. Verder levert HR de vereiste data (stuurgegevens en 
kengetallen) ter onderbouwing van het beleid  (HR analytics).  
 
De rol van HR in relatie tot de medewerker kunnen we als volgt samenvatten. HR faciliteert dat 
leidinggevenden en medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen en dat zij in staat worden 
gesteld om meerwaarde te leveren voor de organisatie. Zelfsturing, strategische opleidingsplanning,  
ontwikkeling, talentmanagement en SPP zijn onderwerpen, die hoog op de agenda van HRM staan. 
 
De interviews 
Voor de verkenning zijn interviews gehouden met gemeentesecretarissen, hoofden P&O en met 
deskundigen (in totaal 13). Uit deze gesprekken komt het volgende beeld naar voren. 

 De politieke context heeft veel invloed op de gemeentelijke organisatie. Het is vaak niet te 
voorspellen tot welke keuzes in de politiek wordt besloten met als gevolg dat de strategische 
plannen op het terrein van de bedrijfsvoering met regelmaat aangepast moeten worden.   

 De trends en ontwikkelingen die uit de enquête naar voren komen worden in de gesprekken 
bevestigd. Daarbij wordt met name benadrukt dat burgers en organisaties zelf meer moeten 
gaan doen met als gevolg dat de ambtenaar op een andere manier met hen zal moeten omgaan. 
De ambtenaar zal meer faciliterend moeten optreden en in samenspraak  het beleid  vormgeven.  
Kernbegrippen zijn minder regelgestuurd werken, maatwerk leveren en onderscheid kunnen en 
mogen maken. De gemeente wordt een netwerkorganisatie die verbindt en faciliteert. 

 HR moet een goede relatie opbouwen en onderhouden met de gemeentesecretaris (en v.v.). De 
gemeentesecretaris is voor de HR-manager een belangrijke actor. Door het onderhouden van 
een effectieve relatie met de gemeentesecretaris is de HR-manager in staat te anticiperen op 
beleid, dit te vertalen naar de behoefte van de organisatie, daarover te adviseren en zich te 
positioneren in de organisatie.  

 Voor HR is het van belang om zich zoveel mogelijk aan de voorkant van 
organisatieontwikkelprocessen te positioneren, daar waar de eerste lijnen worden uitgezet voor 
de ontwikkeling zodat daarmee invloed kan worden uitgeoefend op de ontwikkelrichting. 

 De HR-adviseur levert ondersteuning aan leidinggevenden in de manier waarop zij optreden 
richting de medewerkers. HR-taken worden steeds meer belegd bij de leidinggevenden, die niet 
altijd voldoende goed zijn toegerust om deze taken uit te voeren en daarbij ondersteund moeten 
worden.  Vooral bij leidinggevenden die gewend zijn te handelen vanuit  een ‘controle-houding’ 
zal de HR-adviseur zich (daar waar dit belemmerd is) moeten inspannen om een andere houding 
en gedrag te bewerkstelligen in de richting van people manager. De HR-adviseur ondersteunt de 
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leidinggevende niet alleen bij functioneringsgesprekken, maar ook bij het bespreken van 
loopbaanperspectieven, het ontwikkelen en professionaliseren van de medewerker, het 
functioneren van de medewerker, het leveren van toegevoegde waarde aan  burger en bedrijven 
etc. De HR-adviseur levert de leidinggevende ondersteuning bij genoemde processen. De HR-
adviseur moet een goede relatie  onderhouden met de leidinggevenden, maar ook in staat zijn 
om tegenspraak te bieden. Een veel gemaakte kanttekening is dat HR-adviseurs te weinig zicht 
hebben op het primaire proces van afdelingen en te veel vertrekken vanuit hun HR-specialisme. 
Kortom van de HR-adviseur wordt verwacht dat die een  sparring partner is voor de 
leidinggevende. Daarbij zal er  steeds minder tijd zijn voor de traditionele  operationele HR-
zaken, zonder dat de  verantwoordelijkheid daarvoor vervalt, ook wanneer die zijn uitbesteed. 

 Verschillende gesprekspartners geven aan dat HR zich meer zal moeten gaan richten op het 
ondersteunen en begeleiden van organisatieontwikkelprocessen en een bijdrage leveren aan het 
vergroten van het (zelf)lerend vermogen van de organisatie en de medewerkers. Toegevoegde 
waarde is een voorwaarde voor betrokkenheid bij de besluitvorming over de 
organisatieontwikkeling.  Voor de invulling van deze rol zijn doorgaans hoger opgeleide adviseurs 
en specialisten op het terrein van organisatieontwikkeling nodig. De opvatting is dat HR in veel 
gevallen nog wat traditioneel is ingericht en er ruimte kan ontstaan door formatie te beperken  
aan de personeelskant (personeelsbeheer). 

 HR is traditioneel sterk in een aantal basisprocessen, zoals de salaris- en personeelsadministratie. 
Het spreekt voor zich dat deze processen op orde moeten zijn. De verwachting is echter dat deze 
processen verregaand gedigitaliseerd gaan worden via e-hrm, waarbij de medewerker steeds 
meer taken zelf uitvoert.  

 Er is discussie over de vraag of de basisprocessen wel of niet in de eigen organisatie gehouden 
moeten worden of dat deze kunnen worden uitbesteed, bijvoorbeeld aan een shared service 
centre.  

 
Analyse van college-programma’s en discussie op social media 
Er zijn 13 college-programma’s geanalyseerd, waarbij het is opgevallen dat het onderwerp HR 
nauwelijks aan bod komt in de programma’s, terwijl in de college-programma’s onderwerpen aan de 
orde komen die invloed hebben op het HR beleid. Om een paar onderwerpen te noemen: verwachte 
bezuinigingen en inkrimping van het personeelsbestand van gemeenten, de ontwikkeling naar een 
compacte en resultaat gerichte organisatie, het digitaliseren van de dienstverlening, de 
gemeentelijke organisatie een afspiegeling laten zijn van de samenstelling van de stad, het flexibeler 
en efficiënter organiseren. 
Op social media vindt niet veel discussie plaats over de positie van HR. De meeste discussies gaan 
over het aanbod van cursussen, vacatures en praktische HR zaken (hoe meld je je ziek, hoe om te 
gaan met flexwerken). 
 
Conclusie  
Uit zowel de enquête als de gesprekken blijkt consensus over de verwachting dat de rol van HR zal 
veranderen tegen de achtergrond van de veranderende eisen die aan gemeenten worden gesteld. 
We trekken een aantal conclusies die tevens in een bredere context passen van een verwachte 
andere rol van HR bij gemeenten. 
 
Gemeenten krijgen te maken met een groot aantal trends en ontwikkelingen, die steeds complexer 
worden. Deze ontwikkelingen vragen dat de gemeentelijke organisatie slagvaardig reageert en dat de 
gemeentelijke organisatie permanent wendbaar is. De gemeente werkt steeds meer als 
netwerkpartij met andere organisaties samen en biedt ruimte aan maatschappelijke initiatieven. De 
gemeente maakt voortdurend een analyse van ontwikkelingen in de omgeving en vertaalt deze naar 
het eigen beleid. Oude sturingsprincipes gebaseerd op een bureaucratische inrichting van de 
organisatie passen hier niet meer bij. 
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De ontwikkelingen hebben grote impact op de medewerkers en op de leidinggevenden. De rol van 
leidinggevende zal veranderen richting coachend leiderschap en leiding geven op basis van 
vertrouwen. De leidinggevende zorgt voor optimale voorwaarden waarbinnen medewerkers 
toegevoegde waarde kunnen leveren.  Daarnaast zal van leidinggevenden worden verwacht dat zij 
rekening houden met individuele wensen van medewerkers vanwege de toenemende 
individualisering. Net zoals burgers verwachten medewerkers dat zij als individu worden behandeld 
en dat zij niet in het standaard keurslijf worden gestopt. De leidinggevende zal steeds meer moeten 
weten om te gaan met verschillen en in staat moeten zijn om een ongelijke behandeling van 
medewerkers te hanteren. 
 
Van medewerkers wordt verwacht dat zij eigen verantwoordelijkheid in het werk nemen en het 
beleid steeds meer ontwikkelen samen met burgers en organisaties in de samenleving. In plaats van 
de werkelijkheid bedenken vanachter het bureau. Zelfsturing en teamsturing zullen steeds vaker 
voorkomen, waarbij de professional de ruimte krijgt om handelend op te treden in de gegeven 
situatie. Medewerkers zullen vaker op basis van het eigen ‘moreel kompas’, gekoppeld aan de 
waarden van de organisatie, functioneren.   
 
De verwachting is dat HR zich meer zal gaan richten op organisatieverandering en –ontwikkeling, 
waarbij HR de positie claimt om vroegtijdig in deze veranderingstrajecten te participeren.  De 
organisatiestrategie en de HR strategie zijn met elkaar verbonden. Als HR  de strategisch adviseur van 
het management wil zijn dan hoort HR  een bijdrage te leveren aan het permanent leren veranderen 
van de organisatie.  In figuur 1 is dit als volgt samengevat: de externe ontwikkelingen zorgen voor 
permanente veranderdruk en dat vraagt verandervermogen en veranderbereidheid van de 
gemeente en de medewerkers. 
 

 
 
 

3.3 HR ingebed als verbindende schakel  

In de vorige paragraaf hebben we een aantal conclusies getrokken op basis van de enquête en de 
gesprekken. In deze paragraaf schetsen we hoe HR in de gemeentelijke organisatie ingebed zou 
moeten zijn. De achterliggende gedachte is dat gemeenten zich moeten bewijzen door het leveren 
van maatschappelijke meerwaarde.  en daarvoor  gekwalificeerde medewerkers nodig hebben. Zij 
leveren de meerwaarde in interactie met  burgers en maatschappelijke organisaties, waarbij het HR 
beleid erop gericht is de medewerkers hierbij optimaal te faciliteren. 
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Er wordt veelal gesproken over de HR-functie in de gemeente. Het voordeel van deze term is dat het 
herkenning oproept, het nadeel is dat er gedacht wordt aan HR die is vastgelegd in een structuur, 
bijvoorbeeld in de vorm van een stafafdeling binnen een gemeente. Door echter te kijken naar HR-
rollen ontstaat een breder beeld, waarbij de HR-rol door verschillende actoren in de gemeente kan 
worden vervuld. De HR-rol wordt op verschillende niveaus in de gemeente vervuld: door HR zelf, 
door de leidinggevende, door de medewerker (eigen regie over de loopbaan) en door het 
management. Steijn2 zegt hierover:  
‘We hopen dat al degenen die bij HRM in publieke organisaties betrokken zijn (…) doordrongen raken 
van de noodzaak van een strategische invulling van hun functie. Dit geldt in de eerste plaats voor de 
HRM-functionaris, maar tegelijkertijd –en dat is misschien nog wel belangrijker – hopen we ook dat 
anderen dit inzien. Vooral diegenen die niet als HRM-functionaris in de publieke sector werkzaam zijn 
dan wel daar politieke verantwoordelijkheid voor dragen. Het maakt ons daarbij weinig uit of men 
het doordenken van de HRM-dimensie bij het nemen van ingrijpende beslissingen over de inrichting 
van de organisatie zelf doet of daar HRM-functionarissen bij betrekt. Eigenlijk, zo durven we wel te 
stellen, is HRM te belangrijk voor de prestatie van (publieke) organisaties, om het alleen aan deze 
functionarissen over te laten’. 
 
Het komt erop neer dat HR verbonden en geïntegreerd moet zijn met alle aspecten van de 
organisatie. We geven dat in figuur 2 weer. 
 
Figuur 2: Inbedding HR 

 

 
 
We geven een korte toelichting.  
 

                                                 
2
 Bram Steijn, Sandra Groeneveld. Strategisch HRM in de publieke sector. Den Haag: Van Gorcum 2013 (e-

book). 
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Ontwikkelingen in de omgeving: welke ontwikkelingen zijn van invloed op de gemeentelijke 
organisatie: politieke ontwikkelingen, wetgeving, algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, 
arbeidsmarktontwikkelingen, verduurzaming economie, digitalisering,  internationalisering.3 Een 
trendanalyse leent zich goed om deze ontwikkelingen in kaart te brengen. 
 
Organisatiestrategie en collegeprogramma: wat ligt in het collegeprogramma vast aan afspraken 
over doelstellingen die vanuit de politiek gerealiseerd moeten worden. Het kan gaan om 
bezuinigingen, samenwerken in netwerken (bijv. met bedrijfsleven, kennisinstellingen, verenigingen, 
andere overheden), de wens om een regiegemeente te worden, het verminderen van regels voor 
burgers, beperken externe inhuur, aantrekkelijk werkgever zijn, vergroten digitale dienstverlening, 
aantrekken jong talent, uitbesteden van taken, meer diversiteit in de organisatie (bijvoorbeeld dat de 
samenstelling personeelsbestand een afspiegeling moet zijn van de stad), het vergroten van ruimte 
voor maatschappelijke initiatieven etc. 
 
HR strategie: verbinding leggen tussen de doelstellingen in het collegeprogramma en de HR strategie 
(wat moet worden gerealiseerd, op welke manier en met welke personele inzet), wat zijn de 
personele gevolgen van de organisatiestrategie en op welke wijze kunnen deze worden gerealiseerd.  
HR instrumenten: wat zijn de HR instrumenten die moeten worden ingezet om de HR strategie 
mogelijk te maken: werving en selectie, SPP, beoordelings-, functioneringsinstrumenten, POP, 
mobiliteit, vitaliteit, arbo, ziekteverzuim, e-portfolio, inzetbaarheid, integriteit, HR analytics (ken- en 
stuurgetallen). 
 
Prestaties van medewerkers: verandervermogen, zelfsturing, maatwerk, autonomie in het werk, 
werken in netwerken, eigen regie loopbaan, mobiliteit, effectiviteit en resultaatgerichtheid. 
 
Rol leidinggevenden: leidinggeven op basis vertrouwen, aansturing, professionele dialoog, feedback, 
intervisie, HR beleid, zorgen voor een goede veilige setting. 
 
Organisatieprestatie voor de burgers en bedrijven: wat is het resultaat voor de burger en voor 
bedrijven, welke toegevoegde waarde levert de gemeente. 
 
Monitoren: het monitoren van de prestaties van de medewerkers om te kunnen bepalen hoe deze 
verder verbeterd kunnen worden. Dit in relatie met hoe de burger de dienstverlening waarderen. 
 
Uit verschillende vacatureteksten die de laatste tijd zijn verschenen, waarin een HR professional 
werd gezocht zien we de rol van HR veranderen. In de bijlage staat een voorbeeld van een HR 
strateeg van de Gemeente Leeuwarden.  

3.4 Rollen HR 

 
We onderscheiden een aantal HR-rollen, waarbij we verwachten dat een HR functionaris makkelijk 
kan schakelen tussen de rollen. We verwachten dat deze rollen naast elkaar zullen bestaan in plaats 
van dat er een bepaalde rol dominant is. Idealiter horen HR-rollen onderdeel te zijn van bepaalde 
functies, waardoor een goede samenhang en verbinding ontstaat tussen het primaire proces en de 
HR-rol. Zo heeft de leidinggevende een HR-rol doordat hij of zij verantwoordelijk is voor HR-taken 
richting de medewerker.  
 
Als we denken in termen van rollen dan schetsen we het volgende beeld, gekoppeld aan HR-taken: 

                                                 
3
 Zie ook: AWV- trends voor HR. Voorbij vanzelfsprekendheid. Den Haag, 2014. 
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 De strategische rol: de verbinding leggen tussen het vastgestelde collegeprogramma en de 
gemeentelijke organisatie. De ambities die in het collegeprogramma zijn vastgelegd moeten in 
verbinding worden gebracht met de uitvoeringsmogelijkheden van de gemeentelijke organisatie 
om te voorkomen dat er twee aparte werelden ontstaan, waarbij de geloofwaardigheid van de 
organisatie op het spel staat. De strategische rol vraagt naar de effecten van het 
collegeprogramma voor de organisatie en de medewerkers, welke investeringen in personeel 
nodig zijn om de gestelde doelen uit het collegeprogramma te bereiken en op welke termijn dit 
kan worden gerealiseerd. De rol van de strateeg is om de besluitvormers te ondersteunen en te 
helpen de doelstellingen te operationaliseren en prioriteiten te stellen om de haalbaarheid zo 
groot mogelijk te maken. Als uitvloeisel hiervan kan een HR-visie en strategie worden bepaald, 
waarin is vastgelegd welke activiteiten en veranderingen in de organisatie nodig zijn om de 
gestelde doelen te bereiken.  Naast het verbinden tussen het collegeprogramma en de 
uitvoering, verwachten wij dat de mogelijkheid ontstaat om medewerkers bij dit proces te 
betrekken met het oog op het creëren van draagvlak.4 Het gebruik van social media maakt het 
mogelijk om medewerkers te laten participeren in dit soort processen. Denk daarbij aan twitter, 
communities en het gebruik van flash mobs.  
 

Voorbeeld West-Brabant 
In deze regio is een HR-professionaliseringstraject van start gegaan, waarbij vooraf met de 
gemeentesecretarissen is besproken welke verwachtingen zij hebben van HR. De betrokken 
gemeentesecretarissen fungeren als ambassadeurs voor HR. 
 
Voorbeeld Maastricht 
De gemeente Maastricht heeft een HRM-visie ontwikkeld met de titel ‘Mensen maken 
Maastricht. HRM-visie: bewegen naar 2018.’ De visie is mede opgesteld op basis van de grote 
bezuinigingsoperatie waarvoor de gemeente zich gesteld ziet, waarbij is afgesproken dat er geen 
gedwongen ontslagen zullen vallen. De bezuiniging en andere externe ontwikkelingen hebben de 
noodzaak bepaald om vernieuwingen in de gemeentelijke organisatie door te voeren om zo een 
permanente beweging op gang te brengen.  

 

 De innoverende rol: de gemeente opereert in een dynamische omgeving die voortdurend 
verandert. Er is noodzaak om de ontwikkelingen in de omgeving voortdurend te volgen en te 
analyseren wat de betekenis voor de gemeentelijke organisatie is. Het gaat om het monitoren 
van landelijke politieke ontwikkelingen, van regionale en lokale ontwikkelingen en deze te 
vertalen naar de gemeentelijke organisatie. Het komt erop neer voortdurend stil te staan bij de 
vraag op welke wijze de gemeente moet reageren op externe ontwikkelingen. Dit kan leiden tot 
het innoveren van de dienstverlening van de gemeente. 
 

 De rol van het geweten:  alle aandacht van de gemeente is in principe gericht op het realiseren 
van de beoogde doelstellingen, maar dat mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid ten 
opzichte van medewerkers.  Bijvoorbeeld dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om te 
investeren in medewerkers, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kan het ook 
gaan om de maatschappelijke oriëntatie, zoals goed werkgeverschap, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, verduurzamen etc.   

 

 De netwerk rol: gemeenten hebben in de regel een groot netwerk dat bestaat uit andere (semi-) 
overheidsorganisaties, het bedrijfsleven, opleidingsinstellingen en uit burgers. De gemeente 
gebruikt dit netwerk om zich steeds af te vragen of de gemeente nog toegevoegde waarde levert 

                                                 
4
 Zie ook Thijs Homan die in Het et-cetera-principe betoogt dat de kans op succes van een verandering wordt 

vergroot door te zorgen voor betrokkenheid van medewerkers. 
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aan de samenleving. Het verbinden met andere organisaties leidt tot nieuwe en andere 
samenwerkingsvormen, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om medewerkers alternatieve 
loopbaanmogelijkheden aan te bieden. 
 

 De rol om te borgen en te verbeteren: er is een aantal zekerheden nodig die zorgen voor 
continuïteit. Denk hierbij aan wat eerder is benoemd als de basis op orde hebben. Daarnaast 
denken we hierbij ook aan HR-instrumenten die een gemeente nodig heeft om het HR-beleid te 
kunnen uitvoeren. Het gaat om het brede scala aan instrumenten waarover HR beschikt zoals 
SPP, werving en selectie, functioneringsgesprekken etc. We zien een rol voor een HR-expert die  
specialist in het vakgebied is, de discussies kent en kennis heeft van het gebruik en de toepassing 
van HR-instrumenten. Kan de verbinding leggen tussen de gestelde organisatiedoelen en de 
prestaties van de organisatie met gebruikmaking van beschikbare ken- en stuurgetallen. De data 
kunnen betrekking hebben op MTO’s, personeelsgegevens (bijvoorbeeld uit het 
personeelsinformatiesysteem),  ziekteverzuimgegevens, verloopgegevens, prestatiegegevens 
(met als aantekening dat dit per werksoort kan verschillen, want burgers te woord staan is een 
ander proces dan samen met burgers een bestemmingsplan opstellen) etc.  
 

 Ondersteunende rol:  bij de ondersteunende rol wordt gedacht aan de HR-adviseur die de 
leidinggevende adviseert en ondersteunt bij wat er op uitvoeringsniveau moet gebeuren.  Op dit 
niveau in de gemeentelijke organisatie wordt de maatschappelijke waarde gecreëerd, dit is de 
plek waar de medewerker een product of dienst aan  burgers en bedrijven levert. Hier spelen 
zaken als zorgen voor een cultuurverandering (oriëntatie op de burger), het publieke 
vakmanschap vorm geven, zorgen dat de medewerker zelfsturend is,  organisatieontwerp, 
functieontwerp,  verbinding leggen met andere medewerkers in de organisatie, het delen van 
kennis. Het is de adviseur die op dit niveau de dialoog tussen medewerker en leidinggevende 
over genoemde onderwerpen organiseert, stimuleert en bewaakt. De adviseur speelt een rol bij 
het creëren van een veilige omgeving om met elkaar een open dialoog aan te gaan en zorgt 
daarmee voor een lerende omgeving. Het doel is aansluiting bij de organisatieontwikkeling, 
doorontwikkeling medewerker en vergroting van de inzetbaarheid. 
 

Er ligt een veelheid aan rollen voor de HR-functionaris, waarbij de kern is dat HR een brede oriëntatie 
heeft op de organisatie en de context waarbinnen de organisatie werkzaam is. HR zal zich moeten 
beraden of deze rollen worden geambieerd, waar (bij wie) ze worden belegd en wat er nodig is om 
deze rollen uit te voeren. Tegen de achtergrond van de eigen doorontwikkeling van de HR 
medewerker stellen we voor dat de HR professional verschillende rollen vervult, zodat ook voor de 
HR medewerker een brede inzetbaarheid mogelijk is. Wat geldt voor medewerkers (eigen regie 
loopbaan, flexibele inzetbaarheid) geldt uiteraard ook voor de HR medewerker. 
Om dit te realiseren zullen HR professionals een professionaliseringstraject kunnen volgen. 
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4 PROFESSIONALISERING HR  

In dit hoofdstuk beschrijven we de stappen die genomen moeten worden om HR te 
professionaliseren. De lokale ontwikkelingen zijn hierbij leidend, zij bepalen de richting waarin de 
gemeentelijke organisatie zich ontwikkelt en welke expertise en welk type medewerkers nodig is. 
Inzicht in landelijke trends en ontwikkelingen (een trendanalyse van relevante thema’s) dient hierbij 
als ondersteuning. De vergelijking van de toekomstige gemeentelijke organisatie en de huidige 
situatie geeft inzicht in de activiteiten die nodig zijn om de gemeente in de gewenste richting te 
ontwikkelen.  
 
Tegen de achtergrond van de gemeentelijke ontwikkelingen en visie, faciliteert  HR een  dialoog met 
gemeentesecretaris en portefeuillehouder over de gewenste ontwikkeling van de HR functie. Daarbij 
gaat het om vragen als: waar moet het naar toe met HR, waar staat HR nu, welke interventies zijn 
nodig om toegevoegde waarde te bieden? Deze dialoog is er op gericht om HR in een zo vroeg 
mogelijk stadium te betrekken bij het bepalen van de strategie door bij te dragen aan het innoverend 
en veranderkundig vermogen en de resultaatgerichtheid van de gemeente.  
Uit de uitgevoerde verkenning blijkt dat de uitdaging voor HR ambitieus is: HR zal zich meer als 
strategisch partner voor bestuur en management moeten opstellen. HR zal verder moeten 
verzakelijken, flexibeler moeten kunnen opereren, zich proactief moeten opstellen, de 
werkzaamheden verbinden met het primaire proces, de HR aanpak moeten kunnen onderbouwen 
met ‘harde’ gegevens (evidence based) en zich moeten ontwikkelen tot een breed inzetbare 
organisatieadviseur.  
 
De huidige HR functie lijkt nog niet op alle gebieden voldoende geëquipeerd om mede vorm te geven 
aan de gewenste doelstellingen. Er lijken discrepanties te bestaan op de gebieden strategie, 
innovatie en resultaatgerichtheid. Met behulp van de HR professionaliseringsagenda kan een aanbod 
geformuleerd worden, rekening houdend met onderstaande ontwikkelgebieden:   
 

 Strategie: zicht (leren) hebben op de (algemene) ontwikkelingen en op het primaire proces van 
de gemeente; mede bepalen van de strategie van de gemeente en de gemeentelijke organisatie; 
vertalen van strategie en trends in concrete activiteiten. Voorbeeld: het analyseren van 
collegeprogramma’s en het vertalen daarvan naar de eigen organisatie en HR strategie.  

 

 Innoverend en veranderkundig vermogen: het adviseren over vernieuwende werkmethoden en 
het anders organiseren van werk binnen de gemeentelijke organisatie. Het bevorderen van 
productiviteitsverhogende instrumenten. De organisatie helpen van a. naar b. te komen: 
permanent leren om te kunnen veranderen: de ‘wendbare’ organisatie. Voorbeelden: het 
invoeren van zelfsturende teams; werken als projectorganisatie.  

 

 Resultaatgerichtheid: adviseren over verbeteringen van de prestaties en (arbeids-)productiviteit 
van de organisatie, door middel van HR analytics en/of ken- en stuurgetallen. Voorbeeld: het 
kunnen bewerken en analyseren van personeelsdata.  
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HR Professionaliseringsagenda 
 
Het professionaliseringsaanbod om bovenstaande ontwikkelgebieden te versterken, kan bestaan uit 
verschillende instrumenten, op zowel lokaal als landelijk niveau: 
 

 Teamontwikkeling en positionering HR 
Het organiseren van een strategische teamsessie HR, waarin de ambitie van HR wordt besproken 
en bepaald in relatie tot de organisatiestrategie. Een trendanalyse (zie het volgende punt) is een 
goede start om te bepalen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat dat betekent voor HR. 
In de sessie zal ook stilgestaan worden bij de vraag of de personele samenstelling van HR 
voldoende is om de ambities te kunnen realiseren en wat kritische succes- en faalfactoren zijn. 
De ambitie biedt het uitgangspunt om in dialoog te gaan met de gemeentesecretaris en de 
portefeuillehouder HR te positioneren. De uitkomst van dit proces leidt tot het bepalen van de 
koerskaart voor HR, waarin leer- en ontwikkelingslijnen op zowel individueel als op teamniveau 
worden bepaald. 
Rol voor het A+O fonds Gemeenten: faciliteren dat HR teams strategische sessies kunnen 
houden. 

 

 Opleidingen en cursussen faciliteren en/of aanbieden op het terrein strategieontwikkeling, 
organisatie- en veranderkunde, adviesvaardigheden, bedrijfskunde, werken met (personeels-
)data, organiseren van de opbouw van een kwantitatieve en kwalitatieve kennisinfrastructuur 
voor het maken van trendanalyses en het leren werken met social media met het oog op het 
communiceren met doelgroepen.  
Rol voor het A+O fonds Gemeenten: 

o stelt jaarlijks trendanalyses op waarin ontwikkelingen waarmee de sector te maken 
krijgt worden beschreven en geanalyseerd; 

o  geeft inzicht in de markt van opleidingen en cursussen die betrekking hebben op 
genoemde onderwerpen; ontwikkelt of faciliteert het aanbod van opleidingen. 

 

 Leren van ervaringen kan worden georganiseerd via workshops, kennisbijeenkomsten, 
inspiratiesessies e.d. Het gaat hierbij om ervaringen binnen en buiten de sector. We bepleiten 
vooral het bezoeken van gemeenten en bedrijven, die een voorbeeldrol vervullen doordat HR 
zich stevig heeft gepositioneerd in de organisatie. Hierbij hoort het ontwikkelen van een 
uitwisselingsprogramma, waarbij HR medewerkers van gemeenten gedurende een bepaalde tijd 
elders werkzaam zijn.  
Rol voor het A+O fonds Gemeenten: het organiseren van bijeenkomsten in de regio bij voorkeur 
door gebruik te maken van bestaande HR-netwerken en het faciliteren van een 
uitwisselingsprogramma van HR professionals. 

 

 Professionele netwerken voor HR functionarissen maar ook netwerken die bedoeld zijn voor 
verschillende actoren in de gemeente, waaronder de gemeentesecretaris. Het betrekken van de 
gemeentesecretaris bij de discussie over HR 2020 is van belang. De gemeentesecretaris zal het 
inzicht moeten ontwikkelen wat de toegevoegde waarde voor de organisatie is van HR.  
De netwerken zijn bedoeld om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het opbouwen en 
onderhouden van een netwerk vereist specifieke expertise.  
Rol voor het A+O fonds Gemeenten:  

o het organiseren van workshops over de vraag hoe een professioneel netwerk 
georganiseerd kan worden; 

o het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar HR professionals met 
gemeentesecretarissen in debat gaan over de rol van HR. 
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Bijlage 1: Resultaten onderzoek onder hoofden P&O van gemeenten 

 
1. We beschrijven enkele trends en ontwikkelingen waarmee gemeenten te maken krijgen. 

Kunt u aangeven welke ontwikkelingen volgens u belangrijk zijn voor gemeenten? (N= 124) 
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2. Wat is volgens u de impact van de geschetste ontwikkelingen op uw gemeentelijke 

organisatie? (N= 124) 
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3. Wat is volgens u de impact van de geschetste ontwikkelingen voor de medewerkers in uw 

gemeente? (N= 124) 
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4. Wat is volgens u de impact van de ontwikkelingen voor leidinggevenden? (N= 124) 

 
 

5. Denkt u dat de rol van HRM zal gaan veranderen? (N= 124) 

 Ja 85% 

Nee 7% 

Weet ik niet 9% 

 
 

6. U heeft aangegeven dat de rol van HRM gaat veranderen. Kunt u aangeven in 
welke zin de rol van HRM zal veranderen? Zal HR zich meer gaan richten op.. (N= 
105) 

 

De organisatie 49% 

De medewerker 5% 

Beiden 47% 

Weet niet 0% 
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7. We leggen een aantal stellingen voor over de rol van HR in relatie tot de organisatie (N= 

100) 
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8. We leggen een aantal stellingen voor over de rol van HR in relatie tot de medewerker (N= 

54) 
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9. Kunt u aangeven waarom de rol van HR niet gaat veranderen? (N= 10) 
 HR moet ervoor zorgen dat de basis ( de personeels- en salarisadministratie) op orde is. 20% 

HR zal meer worden uitbesteed aan o.a. shared service centres. 0% 

HR heeft geen toegevoegde waarde meer en is geen partner van het management. 0% 

HR zal routinetaken afstoten (bijvoorbeeld personeels- en salarisadministratie). 0% 

HR zal zich vooral moeten richten op het aanbieden van P&O instrumenten aan de organisatie. 20% 

Anders … 60% 

 
10. Welke eisen worden gesteld aan de HR professional in 2020? (N= 124) 
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11. Kunt u een beschrijving geven van de rol van HR in 2020?  
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12. Wat zou er (nu) moeten gebeuren om HR de door u beschreven rol in 2020 te kunnen laten vervullen? 
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13. Verwacht u dat HR in 2020 nog een toegevoegde waarde heeft voor de gemeente? 
(N= 124) 

 Ja, zeker 65% 

Ja 29% 

Ik twijfel 6% 

Nee 0% 

Nee, zeker niet 0% 

 
14. Wie is volgens u een invloedrijke persoon in de discussie over de toekomstige rol van HR bij 

de gemeente? 
Bij deze vraag worden enkele personen met name genoemd. Daarnaast worden vooral de 
gemeentesecretarissen genoemd. Specifiek: 
Jan van Ginkel 
Bram Steijn, EUR 
Han Noten, burgemeester gemeente Dalfsen 
Eelco van Hout: Goed werkgeverschap (zelfstandig adviseur) 
Minister BZK, invloedrijke onderzoekers (T. Homan, M. Kaptein, etc) 
dhr. A. Weststrate en/of dhr. J. Vonk 
Marcella Rijkschroeff, Zwolle 
R. van Eijck, gemeentesecretaris/algemeen directeur 
 

15. Tot welke grootteklasse behoort uw gemeente? (N= 124) 
 G4 8% 

100.000 of meer 9% 

50.000 - 100.000 inwoners 13% 

20.000 - 50.000 inwoners 44% 

10.000 - 20.000 inwoners 19% 

Minder dan 10.000 inwoners 8% 

 

16. Van welke provincie maakt uw gemeente deel uit? (N= 124) 
 Utrecht 8% 

Flevoland 2% 

Noord-Holland 15% 

Zuid-Holland 13% 

Zeeland 3% 

Noord- Brabant 13% 

Limburg 6% 

Gelderland 15% 

Overijssel 6% 

Drenthe 4% 

Friesland 10% 

Groningen 5% 
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17. Bent u een .. (N= 124) 
 Man 46% 

Vrouw 49% 

Wil ik niet beantwoorden 5% 

 

18. Wat is uw leeftijd? (N= 124) 
 Gemiddelde leeftijd respondenten  57 jaar 

Wil ik niet beantwoorden  20 respondenten 
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Bijlage 2: De gemeente Leeuwarden zoekt een concern-HR strateeg 

De gemeente Leeuwarden vraagt een concern – HR strateeg die in staat is om in- en 
externe ontwikkelingen te vertalen naar de organisatiecontext. Hij of zij is een verbindende 
factor tussen Bestuur, Directieteam en beleid en uitvoering op HR- en 
Organisatieontwikkelingsterrein en zorg voor integraliteit met andere strategische 
beleidsterreinen. 
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