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Voorwoord 

 
Hierbij bied ik u het Sociaal Jaarverslag van Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden over 2013 aan. 
  
Net als in eerdere jaren hebben we onze cijfers geba-
seerd op de definities sectorbrede HR-monitor. Vanwege 
de niet gelijk lopende verschijningsdatum is het op dit 
moment niet mogelijk die cijfers te vergelijken met onze 
eigen cijfers over 2013. Uiteraard gebruiken we beide 
bronnen om trends in beeld te brengen. Bovendien is dit 
soort informatie van groot belang om de ontwikkelingen 
rondom ons personeelsbestand te volgen en voorspellen. 
  
We hebben gemerkt dat de economische ontwikkelingen 
en de krapte op de arbeidsmarkt effecten hebben gehad 
op ons personeelsbestand: we zijn in staat gebleken goed 
gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden in veelal 
tijdelijke aanstellingen. Aan de andere kant was de uit-
stroom vanwege het aanvaarden van een baan elders bijzonder beperkt.  
 
Met veel plezier ben ik dit jaar aan de slag gegaan om samen met jullie nieuwe wegen te zoe-
ken om ons waterschap klaar te maken voor de toekomst. Laten we er iets moois van maken. 
 
 
Joke Goedhart 
secretaris – directeur 
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1. Personeelsbeleid 

 

1.1  Overdracht afdeling Belastingen naar BGHU 

Sinds 1 januari 2014 zijn alle medewerkers van de afdeling Belastingen niet langer werkzaam 
bij ons waterschap en is hun aanstelling overgenomen door de Belastingsamenwerking Ge-
meenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU). 
 
Na intensieve maar constructieve onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Ge-
meente Utrecht en ons waterschap enerzijds en vakbondsvertegenwoordigers anderzijds is 
een sociaal plan opgesteld waarin de plaatsing van onze medewerkers en de overbrugging 
van arbeidsvoorwaardelijke verschillen geregeld zijn. 

1.2 Het Nieuwe Werken 

In 2013 is met hernieuwde energie het denken over Het Nieuwe Werken (HNW) opgepakt. De 
uitkomsten van een businesscase hebben geleid tot een principevraag aan het college over 
de noodzaak en wenselijkheid van een flexibel kantoorconcept met de daarbij benodigde fi-
nanciële middelen.  
 
Los van dat kantoorconcept gaat het natuurlijk ook om manieren waarmee ons waterschap 
slimmer kan samenwerken. Dat gaat verder dan ICT en huisvesting, maar bevat in hoge mate 
gedrags- en cultuuraspecten. In 2014 komt dit onderwerp ongetwijfeld terug. 

1.3 Vacaturecommissie 

In de laatste maanden van het jaar is gestart met een vacaturecommissie, bestaande uit de 
directie en vertegenwoordigers van Managementondersteuning, die zich, mede in het licht van 
de bezuinigingsdoelstellingen, buigt over de vraag of en op welke manier er met vacatures en 
formatie wordt omgegaan. De vanzelfsprekendheid dat vacatures ingevuld kunnen worden is 
verdwenen en creatieve oplossingen, in de vorm van uitwisseling, tijdelijke vervulling of her-
schikking van taken zijn gewenst. Afdelingshoofden zijn aan zet om hier in mee te denken. 

1.4 Fuwater 

Het functieboek is het geheel van functies dat in de organisatie wordt gebruikt. 
Het waterschap heeft bij de invoering van Fuwater in 2010 gekozen voor generieke, uniforme 
functiebeschrijvingen. Het zijn beschrijvingen met een algemene taakomschrijving.  
Uitgangspunt is dat de specifieke taken van iemand elk jaar tijdens het planningsgesprek wor-
den afgesproken. Ondanks het feit dat we werken met algemene beschrijvingen, kan het voor-
komen dat een functie niet past binnen de organisatie of blijkt dat een functie ontbreekt. In dat 
geval kan de functie beschreven worden. 
 
Om het functieboek up to date te houden zijn afspraken gemaakt over de manier waarop dit 
gebeurt. Deze afspraken zijn in 2012 vastgelegd in een Werkwijze onderhoud functieboek.  
 
In 2013 is op basis van deze werkwijze onderhoud aan het functieboek gedaan. Er werden 
door leidinggevenden 11 functies aangeboden voor onderhoud. In drie gevallen kon een al 
bestaande functie worden toegewezen. Zeven functies zijn opnieuw beschreven omdat deze 
nog niet bestonden, qua inhoud veranderd waren of omdat de organisatie was gewijzigd. 

1.5 Bedrijfszorg Muskusrattenbeheer 

 
Via het Sociaal Plan is geregeld dat de Noord-Hollandse bestrijders gebruik konden blijven 
maken van het IZA Bedrijfszorgsysteem.  
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In de loop van 2013 werden de voordelen van het zorgsysteem duidelijk. Door bemiddeling 
van IZA werden medewerkers sneller geholpen bij medische ingrepen etc. Verder voorziet de 
zorg in een aantal facetten die anders apart via de arbodienst moet worden ingekocht. 
Alle voordelen bij elkaar optellend heeft Muskusrattenbeheer, na akkoord van OR en directie 
besloten om het bedrijfszorgsysteem met ingang van 1 december 2013 uit te breiden naar alle 
medewerkers van Muskusrattenbeheer.  

1.6 Interne FacilitatorsPool opgericht. 

Binnen ons waterschap zijn de werkprocessen vooral gericht op de inhoud. Omdat er steeds 
meer behoefte is aan de begeleiding van werkzaamheden op het proces is eind 2013 een 
interne FacilitatorsPool opgericht.  

 
Een facilitator is een neu-
traal persoon die helpt 
om in een bijeenkomst de 
groep effectiever te laten 
samenwerken. Hij/zij doet 
dit door actief te sturen in 
het groepsproces. 
De facilitator is procesbe-
geleider en gesprekslei-
der  
Een facilitator is geen 
projectleider en dus niet 
(langdurig) verbonden 
aan een project. De facili-
tator wordt “ingevlogen” 
voor een specifiek doel, 
en vliegt na zijn werk 
weer weg. De facilitator 
blijft weg bij de inhoud. 
 

De FacilitatorsPool geeft een win-win situatie voor onze organisatie en de daarin werkende 
medewerkers. Het draagt bij aan effectiever en professioneler werken en vermindert de inhuur 
van externe begeleiders.  
 
De facilitators brengen  kennis van onze organisatie mee en vergroten deze. Dit draagt weer 
bij aan interne mobiliteit en verbreding van contacten. Met de pool is procesbegeleiding duide-
lijk op de kaart gezet binnen ons waterschap.  

1.7. Verbetering afdeling Uitvoering 

De afdeling Uitvoering staat aan de lat voor al het dagelijkse werk rond de watergangen, de 
zuiveringen, het peilbeheer en de gemalen. Een afdeling van aanpakken en minder van plan-
nen en rapporteren. De afgelopen periode is gebleken dat hierdoor knelpunten zijn ontstaan. 
 
De afdeling Uitvoering heeft haar structuur aangepast en heeft nu drie teams: een team Zuive-
ringsbeheer, een team Watersysteem- & Waterkeringenbeheer en een team Onderhoud en 
Ondersteuning Bedrijfsvoering (OOB). 
 
De team OOB heeft als taak de uitvoerende medewerkers maximaal te ondersteunen bij het 
opstellen van goede werkplannen en rapportages.  
De twee andere teams werken niet meer per regio maar voor het hele gebied. De CAW me-
dewerkers zijn direct in de bedrijfsvoering van het peilbeheer aan het werk en vallen onder het 
team Watersysteem- en Waterkeringenbeheer. 

 
De facilitatorspool van links naar rechts:  
Martijn Jongens, Maaike Klomp, Jur Bulthuis, Anja Menkveld (coördinator), Goos Boel-
houwer en Jannes van Hove 
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De resultaatsturing door de drie teamleiders zorgt voor beter inzicht voor de beheerafdelingen. 
Het afdelinghoofd benoemt en bewaakt de doelstellingen van de afdeling als geheel, verbindt 
de verschillende werkprocessen binnen en buiten het waterschap en initieert vernieuwingen. 
 
De verdere professionalisering van Uitvoering levert duidelijkheid en inzicht in o.a. werkplan-
nen en rapportages. Op deze manier hoopt Uitvoering haar taken nog efficiënter te kunnen 
uitvoeren. 
 

1.8. Opleidingen  

In 2013 zijn centraal geen cursussen aangeboden aan medewerkers. 
Wel is er door een aantal medewerkers individueel opleidingen gevolgd.  
Meestal was dit het gevolg van de afspraken die de leidinggevende met de medewerker had 
gevoerd in het plannings-, voortgangs- en/of beoordelingsgesprek. In nagenoeg alle gevallen 
is er een 100% vergoeding vanuit de werkgever. Uiteraard is hierop wel de studiekostenrege-
ling van toepassing. 
Verder is op diverse afdelingen veel aandacht besteed aan veelal verplichte KAM gerelateer-
de opleidingen en instructie. 
 

 
 
Voorbeelden van gevolgde opleidingen zijn: 
 LeergangProfessional Governance  
 Jacht- en Faunabeheer SJN  
 Beroepsopleiding uitvoering grofwildbeheer  
 Masterclass Afvalwaterheffingen 
 Belastingadvies 
 Civiele techniek 
 Timemanagement 
 Kwaliteit 
 Grondmechanica 
 Bedrijfskunde 
 Bijscholing Bijzonder opsporingsambtenaar 
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2.  Ontwikkelingen met betrekking tot personeel 

2.1 Formatie 
 

In de loop van 2013 werd duidelijk dat ook ons waterschap niet ontkomt aan kostenreductie. 
Hoewel dit tegenstrijdig klinkt is dit deels de oorzaak voor de toenamen van de omvang van 
de formatie. In veel gevallen was in dienst nemen goedkoper dan inhuren en dat is tot op ze-
kere hoogte voor een vastgestelde periode ook gedaan.  
Ook is bij ontstaan van vacatures heel kritisch gekeken naar de noodzaak van vervulling van 
de vacante functie. Dit leidde soms tot niet vervullen, in andere gevallen door anders invullen 
van vacatureruimte. 
 
 Aantal 

fte’s begroot 
Aantal fte’s  

bezet 
Bezettings-
percentage 

Over- en on-
derschrijding 

2013 454 435 95,8% 19 
2012 436 421 96,6% 15 
2011 355 345 97,2% 10 
2010 351 324 92,3% 27 
2009 346 314 90,8% 32 

Stand op 31/12 
 
In 2013 bedroeg de vastgestelde formatie 454 fte (inclusief Belastingen). De werkelijke bezet-
ting in fte’s was 435. Derhalve een onderschrijding van 19. De hogere formatie in 2013 ten 
opzichte van 2012 wordt veroorzaakt doordat eerder uitbestede werkzaamheden in eigen be-
heer worden uitgevoerd, waarvoor (deels tijdelijk) de formatie is uitgebreid en de inhuurbud-
getten zijn verlaagd. Dit speelde voornamelijk binnen het Ingenieursbureau, Watersysteembe-
heer en Planvorming & Advies.  
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2.2  Aantal medewerkers in getal 
 

Aantal medewerkers dat fulltime en parttime werkzaam is 
  2013 2012 2011 2010 2009 2008 

  FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT

man  300 43 307 38 245 28 236 29 234 26 216 23 

vrouw 32 82 30 76 31 68 25 62 25 56 24 51 

totaal 457 451 372 352 341 314 
 
 

2013

mannen FT
vrouwen FT

mannen PT

vrouwen PT

mannen FT

vrouwen FT

mannen PT

vrouwen PT

 
 

2.3 Leeftijdsopbouw 
 

  2013 
Leeftijdscategorie Vrouwen Mannen Totaal 
< 24 jaar 1 4 5 
25 - 29 jaar 9 7 16 
30 -34 jaar 20 25 45 
35 - 39 jaar 16 42 58 
40 - 44 jaar 18 43 61 
45 - 49 jaar 16 54 70 
50 - 54 jaar 15 77 92 
55 - 59 jaar 12 56 68 
60 jaar en ouder 7 35 42 
    
Totaal 114 343 457 

 
In 2013 was de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 46,4 jaar. In 2010 was dat nog 44 
jaar. Hier speelt de lange termijn trend van beperkte instroom van jongeren een rol. 
 
De gemiddelde leeftijd bij de mannen is 47,5 jaar; bij de vrouwen is dat 43,0 jaar.  
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Door het in dienst treden van jongere medewerkers en het vertrek van diverse oudere mede-
werkers in de rest van de organisatie, is de gemiddelde leeftijd t.o.v. 2012 hetzelfde gebleven.  
De mannelijke populatie is gemiddeld 4 maanden ouder geworden en de vrouwelijke populatie 
6 maanden jonger. 
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2.4 Aantal dienstjaren bij ons waterschap 
 

 
Diensttijd 2013 2012 2011 2010 

  Mannen Vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 

< 3 jaar 125 40 165 153 88 71 

3 tot 10 jaar 104 37 141 151 143 143 

10 tot 20 jaar 98 31 129 125 119 120 

20 > 16 6 22 22 22 18 

Totaal 343 114 457 451 372 352 

 
In bovenstaande kolom is het aantal medewerkers dat korter dan drie jaar in dienst is opnieuw 
toegenomen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het omzetten van formatie voor inhuur in ech-
te formatie en vertrek van een aantal oudere medewerkers.  
Dit leverde een groei met 12 medewerkers op t.o.v. 2012. De toename van 2011 naar 2012 
komt door de instroom van MRB’ers vanuit de provincies Noord en Zuid Holland.  

2.5 In-, door- en uitstroom 

In- door- en uitstroom 2013 2012 
    Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
Instroom Vervulde vacatures 17 13 30 80 21 101 
Door-
stroom 

Aantal medewerkers 
dat              

  intern andere functie 3 0 3 0 0 0 

  
heeft gekregen 
     

  
       

Uitstroom (Vrijwillig) ontslag 2 1 3 15 1   
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In- door- en uitstroom 2013 2012 
    Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
  VUT/FPU/pensioen 7 2 9 1 1   
  Overlijden 1 0 1 1     
  Andere werkgever 8 3 11       
  Totaal uitstroom 18 6 24 19 3 22 
 
Als gevolg van het tot stand komen van de belastingsamenwerking met enkele gemeenten per 
1 januari 2014, vertrokken 8 medewerkers (voornamelijk van de afdeling Belastingen) naar 
BGHU. Negen medewerkers maakten gebruik van de regeling FPU of gingen met pensioen. 
11 medewerkers veranderden van werkgever en van 1 medewerker werd de aanstelling be-
eindigd. 
Verder hebben drie medewerkers in 2013 binnen de organisatie een andere functie aanvaard. 
 
Op 22 september 2013 overleed Boed Manuputty, adviseur bij de afdeling Muskusratten-
beheer op 62-jarige leeftijd. 
Een uitstroom dus van 24 en doorstroom 3. 

2.6 Aantal medewerkers per functieschaal 
 

Aantal medewerkers per functieschaal 

Functieschaal Mannen Vrouwen 
Totaal 
2013 Percentage

Totaal 
2012 Percentage

4-6 119 22 141 30,9 136 30,1 
7-9 107 40 147 32,2 156 34,6 
10-12 102 51 153 33,5 141 31,3 
13-15 12 1 13 2,8 15 3,3 
16-18 3 - 3 0,7 3 0,7 
totaal 343 114 457 100 451 100,0 

 
Als we naar het totale beeld kijken van de functieschalen is dat nauwelijks gewijzigd ten op-
zichte van 2012.Toen was er een stijging te zien van het aantal medewerkers dat geplaatst is 
in de functieschalen 5 tot en met 9 als gevolg van onderhoud aan het functiegebouw door 
middel van Fuwater, het functiewaarderingssysteem van de waterschappen.  
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2.7 Aantal medewerkers met toelagen 
 

  Aantal medewerkers 
  2013 2012 2011 
Wachtdiensten 48 50 54 
Onregelmatige dien-
sten - n.v.t. n.v.t. 
Inconveniëntentoeslag 140 145 117 
Persoonlijke toelage 16 33 38 
Arbeidsmarkttoelage 7 10 4 
Waarnemingstoelage 1 0 3 
Gratificaties 50 84 50 
 
  Bedragen toeslagen 
 In €  2012 2011 
Wachtdiensten 122.825 126.206 122.351
Onregelmatige dien-
sten n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Inconveniëntentoeslag* 156.345 127.624 102.675
Persoonlijke toelage ** 39.689 47.143 73.876
Arbeidsmarkttoelage 15.864 13.513 7.432
Waarnemingstoelage 1.316 0 1.201
Gratificaties 7.012 39.122 52.668
 
  Aandeel op loonsom 
  2013 2012 2011 
Loonsom € 20.157.123 20.135.305 16.654.921 
Wachtdiensten 0,61% 0,63% 0,73% 
Onregelmatige dien-
sten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Inconveniëntentoeslag 0,78% 0,64% 0,62% 
Persoonlijke toelage* 0,20% 0,24% 0,44% 
Arbeidsmarkttoelage 0,08% 0,07% 0,04% 
Waarnemingstoelage 0,01% 0 0,01% 
Gratificaties 0,03% 0,20% 0,32% 
Totaal 1,70% 1,76% 2,16% 
 
*  De inconveniëntentoeslag wordt toegekend wanneer werkzaamheden onder verzwa-

rende omstandigheden worden verricht (bijv. geluidsoverlast, fysieke belasting etc.)  
 
**  De persoonlijke toelage is t.o.v. 2011 en 2012 verminderd. Dit is het gevolg van hogere 

inschalingen. De persoonlijke toelage wordt dan in het salaris geïncorporeerd. 
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2.8 Ziekteverzuim  

 
  2013 2012 2011 

  M V Totaal M V Totaal M V Totaal

Verzuim% 3,91 5,58 4,25 3,36 6,14 3,95 3,98 5,66 4,32 

Meldingsfrequentie 1,28 1,86 1,42 1,29 1,87 1,43 1,47 1,70 1,53 

          
Gemiddelde ver-
zuimduur 11,83 7,13 10,35 7,58 9,89 8,31 10,93 10,73 10,87 

 
 
Het overzicht Ziekteverzuim laat zien dat het ziekteverzuimpercentage 2013 ten opzichte van 
2012 is gestegen van 3,95% naar 4,25%. Het blijft onder het niveau van 2011. 
Bij de mannen is het ziekteverzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur gestegen. Dit 
komt doordat er een aantal medewerkers langdurig ziek waren. 
Bij de vrouwen is het verzuimpercentage, meldingsfrequentie en gemiddelde verzuimduur 
gedaald. 
In dit overzicht zijn zwangerschappen uiteraard niet meegenomen. Zwangerschap is immers 
geen ziekte! 
De totale meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen) is ook iets gedaald t.o.v. 2012 en 2011.  
Bovenstaande cijfers komen uit ons salaris- en personeelsinformatiesysteem Beaufort. 
Hierin worden alle ziek- en hersteldmeldingen verwerkt en doorgestuurd naar de arbodienst 
MaetisArdyn. 
 
Hieronder staat de grafische weergave van het ziekteverzuimpercentage van 2011, 2012 en 
2013 verdeeld naar man/vrouw en het totaal. 
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In 2013 zijn twee dagdelen van de managementdagen besteed aan de training van “uitval van 
ziekteverzuim naar inzetbaarheid ter voorkoming en beheersing van het ziekteverzuim”. Deze 
training werd georganiseerd voor alle directieleden en leidinggevenden.  
Voor de teamleiders van Uitvoering en Muskusrattenbeheer zal deze cursus in 2014 plaats-
vinden.  
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2.9 Meldingen agressie en geweld  
 

Binnen ons waterschap worden we helaas regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld. 
Om agressie en geweld tussen medewerkers en burgers zo veel mogelijk te voorkomen, is in 
2012 gestart met de opzet en implementatie van beleid tegen agressie en geweld. Daarvoor is 
een werkgroep opgericht die zich tot en met september 2013 met dit beleid bezig heeft ge-
houden. Het beleid gaat uit van drie categorieën agressie en geweld met bijbehorende maat-
regelen. Tevens zal de werkgroep een tweetal specifieke trainingen voor de verschillende 
doelgroepen organiseren. Het beleid ten aanzien van agressie en geweld. Het ligt nu ter goed-
keuring bij de OR en zal daarna worden geïmplementeerd.  
 

2.10 Bedrijfsongevallen 

 
In 2013 werden 6 ongevallen gemeld. Van de gemelde ongevallen hebben twee ongevallen 
geleid tot ziekteverzuim (waarvan één betrekking had op een externe medewerker en één op 
een waterschapsmedewerker). De overige gevallen hebben soms wel geleid tot verwondin-
gen, maar niet tot ziekteverzuim. 
 
De meeste ongevallen hebben te maken met vallen, uitglijden en struikelen. De helft van de 
ongevallen betreft ongevallen die op kantoor plaats vonden. De andere helft heeft plaatsge-
vonden ‘in het veld’.   
Voor alle ongevallen is een oorzaakanalyse uitgevoerd en zijn -waar nodig-  beheersmaatre-
gelen genomen om herhaling van een soortgelijk ongeval te voorkomen.  Het vermoeden be-
staat dat meer (bijna-) ongevallen plaatsvinden dan er worden gemeld. In het najaar van 2013 
is de 'rode knop' op het arbo- en milieuplein gelanceerd om de meldingsbereidheid van de 
organisatie te verhogen. 
  

2.11 Bedrijfshulpverlening 

 

  2013 2012 2011 2010 2009 

EHBO 28 28 30 30 16 

BHV 16 15 15 15 15 

EHBO + BHV 51 51 50 46 44 

Hoofd BHV 4 5 5 5 5 

Totaal 99 99 100 96 80 
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Het waterschap kan terugvallen op een stabiel bestand hulpverleners. 
De medewerkers van Muskusrattenbeheer volgen samen een opleidingsprogramma, gericht 
op hun specifieke omstandigheden. EHBO, het gebruik van een AED en BHV maken daarvan 
onderdeel uit. Zij zijn in de aantallen meegenomen. 
 
Alle EHBO-ers op kantoor en van Uitvoering hebben verplichte bijscholing gevolgd. Iedereen 
is daarvoor geslaagd. Jaarlijks moet er verplicht een dag geoefend worden om het certificaat 
te behouden. Tijdens de oefening wordt er gewerkt met het AED-apparaat dat gebruikt wordt 
voor eventuele reanimatie en defibrillatie.  De medewerkers die ook BHV-er zijn, volgden de 
jaarlijkse Bralonco-bijscholing. Hierbij komen brandbestrijding, ontruimen, ehbo en communi-
catie aan de orde. 
In 2013 is geoefend met gebouwontruiming in beide panden aan de Poldermolen. Dit is één 
keer per twee jaar verplicht. Bij zo’n ontruiming is ook altijd een externe auditor aanwezig om 
de procedure te observeren. 
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3. Conclusies en vooruitblik naar 2014 

 
In de loop van 2013 werd duidelijk dat ook ons waterschap niet ontkomt aan kostenreductie. 
Voor de komende jaren wacht ons een uitdaging om enerzijds een aantrekkelijk werkgever te 
blijven en anderzijds met minder middelen onze dienstverlening op peil te houden. 
 
Een van de ingezette middelen is flexibilisering van aanstellingsvormen. Inhuur is minder van-
zelfsprekend, tijdelijke aanstellingen voor de duur van de looptijd van een project komen er 
voor in de plaats. 
Bij het ontstaan van vacatures blijven we kritisch kijken naar de noodzaak van vervulling van 
vacante functies. Dit leidt soms tot het niet of slechts deels vervullen. In andere gevallen vin-
den we andere, creatieve oplossingen zoals de uitwisseling van personeel binnen en tussen 
organisaties. 
 
Wetgeving in de vorm van onder andere de Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet 
brengt een aantal, nog niet volledig uitgekristalliseerde veranderingen met zich mee. Daar-
naast verwachten we in 2014 een nieuwe SAW af te sluiten. Verder hangt de aanpassing van 
de ambtenarenstatus boven de markt. 
 
Mobiliteit en ontwikkeling van ons personeel zijn dè kernthema’s voor de komende jaren. Als 
de economie verder aantrekt krijgen we ongetwijfeld meer dynamiek en zullen we onze ar-
beidsmarktpositie scherp moeten hebben. Het behouden en aantrekken van talentvolle me-
dewerkers komt hoog op de agenda te staan. De uitstroom van medewerkers vanwege het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd komt de komende jaren echt op gang. Dit biedt 
kansen en uitdagingen om ons menselijk kapitaal slimmer en effectiever in te zetten. 
 
 
 


