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Als we niks doen, verschuiven HR-adviseurs naar de marge 
van gemeentelijke organisaties. En dat terwijl hun expertise 
hard nodig is om gemeenten verder te brengen in tijden van 
grote veranderingen. CAOP maakte daarom voor A+O fonds 
Gemeenten een adviesrapport. Hoe ziet HR er in 2020 uit en 
hoe komen we daar?

Laten we eens een eenvoudig voorbeeld nemen. In veel 
collegeprogramma’s staat dat de gemeente mensen met een 
beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt wil aannemen. 
“Dat is mooi bedacht, maar dat staat op gespannen voet met 
de realiteit in de meeste organisaties”, zegt George Evers 
van CAOP. “Sinds 2000 is het opleidingsniveau bij gemeenten 
alleen maar gestegen. Veel meer mensen zijn hbo- of wo- 
geschoold. Dat heeft te maken met complexere regels en 
het uitbesteden van bijvoorbeeld groen en reiniging. Zo’n 
onderdeel in het collegeprogramma is nou typisch iets waar 
een HR-manager bij kan helpen. Zodat de ambities die een 
college formuleert, ook realistisch zijn.”

VERGEZICHTEN 
Evers schreef samen met Loes Spaans het advies HR 
Gemeenten 2020, in opdracht van A+O fonds gemeenten. 
Sietske Pijpstra, A+O fonds-bestuurder: “De aanleiding van 
het rapport is dat we geluiden van HR- en P&O-managers  

kregen dat ze meer betrokken wilden worden bij de inhoud en  
de lijn in de organisatie. Bijvoorbeeld bij de decentralisaties 
en de nieuwe Omgevingswet. Ze willen die ontwikkelingen 
vanuit de HRM-kant ondersteunen. Welke competenties 
hebben medewerkers bijvoorbeeld nodig om keukentafel-
gesprekken te kunnen voeren? Bovendien was er behoefte 
aan een routekaart die wat vergezichten biedt over wat eraan 
komt en hoe je daarop kunt inspelen. Dat past prima binnen 
onze pijler Overheid in beweging.”

VAKANTIEKAARTEN 
Want dat er van alles in verandering is binnen het HR-landschap,  
is duidelijk. Evers: “P&O was lang een toeleverancier van 
producten, zoals verzuimprotocollen en documenten voor de 
cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
Maar het basale werk wordt steeds meer gedigitaliseerd, dus  
er zal werk verdwijnen. Zeker nu medewerkers steeds meer  
zelf kunnen doen met E-HRM, bijvoorbeeld hun vakantiekaarten  
en e-portfolio bijhouden. 
Daarnaast doen leidinggevenden steeds meer zelf, zij werken  
met medewerkers, dus het is ook logisch dat zij de 
functioneringsgesprekken en werving van nieuwe medewerkers  
zelf oppakken.”

 



SPARRINGPARTNER 
De toekomst ligt dus niet in de P van Personeel en Organisatie.  
Die ligt juist bij het organisatiedeel. Evers: “HR-managers 
willen dé adviseur van hét management zijn. Bij gemeenten 
worden de belangrijkste diensten geleverd door mensen, 
dus die mensen moeten ook goed toegerust zijn voor hun 
werk. Welke toegevoegde waarde kunnen die medewerkers 
bieden? Als je die info goed weet aan te reiken, word je echt 
beleidsadviseur en sparringpartner. Je laat consequenties 
zien, en biedt tegenspraak.” 
Maar zover is het nog niet. “Wat we nu vaak tegenkomen,  
is dat er te laat meegedacht wordt. Kijk naar de 3D’s. Die zijn  
al vijf jaar geleden ingezet en pas de laatste anderhalf, 
twee jaar zit P&O ook aan tafel. Dan zijn de belangrijkste 
vraagstukken al gepasseerd. Bovendien is HRM nauwelijks  
in collegeprogramma’s opgenomen”, aldus Evers.

NETWERK 
Hoe komen we dan op de plek van bestemming? Spaans:  
“De eerste stap is om als team bij elkaar te gaan zitten. En je  
af te vragen: waar staan we, wat zien we gebeuren, waar 
zetten we de stip aan de horizon en hoe gaan we daar komen?  
Een praktische manier om dat te doen, is door te kijken 
naar het collegeprogramma. Daarin staat wat de politiek 
geagendeerd heeft. Je kunt per onderwerp kijken waar 

ruimte ligt voor inbreng van HR. Vervolgens onderzoek je op 
welke van die terreinen je iets kunt doen en welke je loslaat 
omdat je het niet wilt of kunt oppakken. Je moet immers 
focus bepalen. Daarna kijk je: waar zitten witte vlekken?  
En hoe gaan we die invullen? En dat gaat niet vanzelf. Je hebt  
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hulp nodig van je netwerk: praat eens met gemeenten die 
met dezelfde onderwerpen van doen hebben, zorg dat je goed 
ingelezen bent en school je als dat nodig is.” 
Daarvoor is het wel belangrijk dat de basis op orde is. 
Spaans: “Veel HR-afdelingen ervaren hoge werkdruk. Maar 
als je dingen zoals personeelsdossiers, salarisadministratie 
en de cyclus goed organiseert, dan krijg je meer ruimte.” 

KIP-EI 
En, heel belangrijk, HR-adviseurs moeten initiatief nemen. 
Evers: “Het is natuurlijk ook een kip-ei-verhaal. HR moet 
haar visie over ontwikkelingen echt nadrukkelijk delen. Soms 
zijn we te veel geneigd om te zeggen: dat is politiek, daar 
moeten we ons niet mee bemoeien. En dat terwijl politiek en 
uitvoering echt aan elkaar geklonken zijn.” Spaans vult aan: 
“Soms kost dat echt even moeite. Gemeentesecretarissen en 
portefeuillehouders moeten zichzelf echt de ervaring gunnen 
van een gesprek met HR. Willen ze niet? Geef dan op een 
andere manier je standpunt mee, bijvoorbeeld via de mail. 
En laat het daar niet bij, nodig de manager dan uit voor een 
gesprek. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.”

OP DE WERKVLOER 
En dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, spreekt Pijpstra  
erg aan. “Heel leuk eigenlijk dat wat A+O fonds ingezet  

heeft in het strategisch beleidsplan, ook hierin doorgetrokken  
wordt: dicht op de mensen op de werkvloer en gemeenten 
samen met elkaar, niet een grote monitor, maar de 
knelpunten zelf en samen in kaart brengen en ze oplossen.  
Dat werkt alle kanten op. Als beleidsafdelingen meer 
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samenwerken met P&O, draagt dat ook bij aan de 
ontkokering die we graag willen.” 
Vandaar dat de ontwikkeling van HR ook een plek krijgt in 
het jaarplan van A+O fonds gemeenten. Pijpstra: “Steeds 
op een praktische manier. Zo kijken we naar alles. Neem 
zoiets als Strategische Personeelsplanning. Voor je het weet, 
wordt dat een doel op zich. Terwijl het een instrument is 
waarmee je SMART moet omgaan. De vakbonden pakken nu 
het Loopbaanplein op, voor het onderdeel Meester in je werk. 
Daar vinden medewerkers vacatures en scans en ze kunnen 
er terecht met al hun vragen. Dat is een zelfde soort verhaal: 
praktisch, samen en vanuit eigen regie.”

HECTIEK 
Terug naar HR. Na de vraag: waar staan we en waar gaan we 
naartoe, is het een kwestie van aan de slag gaan. Spaans: 
“De tijd gaat snel en het is niet zo dat er na 2015 niets meer 
verandert. Je zult dus in de dynamiek van alledag jezelf op de 
een of andere manier boven de hectiek moeten uittrekken. 
Met de dingen die je al deed, maar nu ook als adviseur van 
het management. Zorg dat je steeds in beeld blijft. Zodat 
het geen eenmalige exercitie wordt. Dit is een gezonde 
groeiambitie die nooit af is.”

Download het rapport HR2020  
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