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Op zoek naar de ideale beleidsmedewerker  
Aan gemeentelijke beleidsmedewerkers worden steeds hogere 
eisen gesteld, zeker in het sociaal domein. Ondertussen wordt de 
arbeidsmarkt langzaam krapper. Wat moet de beleidsmedewerker 3.0 
allemaal kennen en kunnen? En waar vinden gemeenten die? Sprank 
duikt in de zoektocht naar de ideale beleidsmedewerker.  
TEKST: DORINE VAN KESTEREN, BEELD: ANNET SCHOLTEN

D
ecentralisaties, 
technologie, poli-
tieke versplintering, 
kritische burgers: 
de wereld veran-

dert in rap tempo en het werk van 
beleidsmedewerkers bij gemeenten 
verandert mee. Het standaardwerk 
over de nieuwe competenties van 
gemeentelijke ambtenaren is de 
publicatie ‘Ambtelijk vakmanschap 
3.0’ van hoogleraar Paul ‘t Hart 
(2014). In het kort: een succesvolle 
gemeente heeft ambtenaren die 
politiek bekwaam zijn, transparant, 
toegankelijk, verbindend en scherp 
op het resultaat, de inhoud én de 
relatie. Ga er maar aan staan.
Het lijstje van ‘t Hart is een-op-een 
te kopiëren naar de beleidsmede-
werker 3.0. En zeker naar die in het 
sociaal domein, bij uitstek direct 
verbonden met de buitenwereld. “De 
eisen die aan beleidsmedewerkers in 
het sociaal domein worden gesteld, 
zijn absoluut hoger dan tien, vijftien 
jaar geleden”, bevestigt Romke van 
der Veen, hoogleraar sociologie 
van arbeid en organisatie aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
“Dat komt doordat gemeenten extra 
taken en verantwoordelijkheden en 
een sterkere focus op resultaat heb-
ben gekregen. De decentralisaties 
van zorg, werk en jeugdhulp vragen 
om brede, domeinoverschrijdende 
kennis: om een beleidsmatige, juridi-
sche én zorgverlenende blik.”

Karin Sleeking, directeur van het 
A+O fonds Gemeenten, voegt 
daaraan toe: “In het sociaal domein 
draait het om de vraag wat inwoners 
nodig hebben om deel te nemen aan 
het maatschappelijk leven. Enigs-
zins gechargeerd: vroeger konden 
beleidsmedewerkers die vraag schrif-
telijk vanachter hun bureau afdoen. 
Nu moeten ze de verbinding 
zoeken met de praktijk. Ze 
moeten een goed gesprek 
kunnen voeren, kunnen 
luisteren en observeren.”
Sense & respond in plaats 
van command & control, 
vult Sascha van Vliet 
aan. Zij is P&O-strateeg 
bij de gemeente Tilburg. 
“De beleidsmedewerker 
anno nu neemt de leefwereld 
en de vraag van inwoners als 
uitgangspunt. Geen afvink-
lijstje nalopen, maar zien, 
voelen en horen wat 
nodig is. Dit vereist 
een goede relatie met de 
inwoners en met bijvoorbeeld 
bedrijfsleven, onderwijs en zorg.”
Ook Romke Kooyenga, directeur van 
overheidsdetacheerder Kooyenga 
Groep, noemt feeling met de maat-
schappij de belangrijkste eigenschap 
van een goede beleidsmedewerker. 
“Iets opschrijven kan iedereen. Het 
gaat erom dat je weet wat er leeft in 
de praktijk. Niet iedere gemeente is 
gelijk; je moet gevoel hebben voor 

de politieke gevoeligheden en voor 
wat er precies van je wordt verwacht. 
En je moet inzicht hebben in de 
politieke en financiële consequenties 
van de verschillende beleidsopties. 
Daarom werken wij bij voorkeur 
met mensen die een paar jaar met 
de voeten in de klei hebben gestaan, 
bijvoorbeeld als bijstandsconsulent.” 
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Op zoek naar de ideale beleidsmedewerker  
Al met al is het een flinke eisenlijst. 
Een deel van de huidige beleidsme-
dewerkers voldoet hier al aan, een 
deel (nog) niet. Sleeking: “Gemeen-
ten hebben over het algemeen goede 
beleidsmedewerkers in huis, maar 
ze zitten niet altijd op de goede plek. 
Soms heeft iemand bijvoorbeeld be-
paalde seniorvaardigheden die in zijn 

functie niet optimaal uit de 
verf komen. In de klassieke, 
hiërarchische organisatie-
structuur van veel gemeen-
ten wordt nog te vaak 

gedacht vanuit taken en functies, 
niet vanuit rollen, waardoor mensen 
veel minder breed inzetbaar zijn.”  
Veel gemeenten kennen opleidings- 
en coachingsprogramma’s die de 
beleidsmedewerkers toerusten voor 
hun nieuwe rol. “In Tilburg werken 
we aan een cultuur waarin de 
medewerkers zich realiseren dat ze 

nooit klaar zijn met leren. 
Samen bekijken we: hoe 
verandert het werk, wat 
betekent dat voor mij en 

waar moet ik aan werken? 
Vervolgens bieden we een palet aan 
interne en externe opleidingstrajec-
ten. De nieuwste loot aan de stam 
is een pilot van de leergang urban 
professional, waarin vakinhoud en 
persoonlijke ontwikkeling samenko-
men”, vertelt Van Vliet.

Hoogleraar Van der Veen pleit 
voor verplichte per-

manente scholing 
voor gemeentelijke 

beleidsmedewerkers. 
“Geen enkele wetenschappelijke of 
hbo-vooropleiding bereidt mensen 
volledig voor op het werkveld. Zeker 
het sociaal domein verandert zo snel 
dat ik mij erover verbaas dat hier 
geen bij- en nascholingsverplichting 
geldt. Ik weet niet of een punten-
systeem zoals dat voor dokters en 
advocaten de beste manier is, maar 
het zou goed zijn als er een vorm 
van opleidingsverplichting was, voor 

zowel uitvoerders als beleidsmede-
werkers.”
De cao voor gemeenten bevat 
afspraken over een leven lang leren 
en anticipeert op de vaardigheden 
van de beleidsmedewerker 3.0, 
reageert Sleeking. “Deze afspraken 
zijn weliswaar niet verplicht, maar 
de beleidsmedewerkers moeten zelf 
ook leergierig en enthousiast genoeg 
zijn om op zoek te gaan naar nieuwe 
vaardigheden en kennis. Daarnaast 
staan er in de cao afspraken over 
initiatieven als leerambassadeurs: 
medewerkers die hun collega’s hel-
pen en stimuleren om zich te blijven 
ontwikkelen.”

KANDIDATEN 
Waar vinden gemeenten nu hun 
nieuwe beleidsmedewerkers? Zij 
plaatsen advertenties in (online) 
vakmedia, op de eigen site en in 
vacaturebanken, maar werven ook 
in het informele circuit. Van Vliet: 
“Tegenwoordig is het netwerk van de 
eigen medewerkers van groot belang 
bij de invulling van vacatures. Ook 
LinkedIn helpt om vacatures onder 
de aandacht te brengen.” Sleeking: 
“Beleidsmedewerkers in het sociaal 
domein komen van universiteiten, 
zorginstellingen en provincies. 
Gemeenten weten vaak precies waar 
de goede mensen zitten en wie open-
staan voor een overstap.”
Ook externe inhuur komt veel voor. 
De drie decentralisaties hebben dit 
proces versterkt. Kooyenga: “Ge-
meenten konden de omvang van de 
werkzaamheden van tevoren niet 
bevroeden, dus wilden ze niet te 
veel mensen in vaste dienst nemen. 
Soms slaan ze hierin een beetje 
door. Ik zie afdelingen met dertien 
medewerkers van wie er elf zijn 
ingehuurd. In mijn ogen moet de 
flexibele schil niet groter zijn dan 20, 
25 procent.”
Uit de personeelsmonitor 2016 van 
het A+O fonds blijkt dat de omvang 

Sleeking: “Met name in complexe, 
politiekgevoelige dossiers kiezen 
gemeenten vaak bewust voor externe 
inhuur. Dan is het gemakkelijker 
afscheid nemen als het niet uitpakt 
zoals gehoopt.”

TEKORT
Alle deskundigen merken dat er 
een tekort aan beleidsmedewerkers 
begint te ontstaan – deels doordat 
de drie decentralisaties om extra be-
leidscapaciteit vragen, deels doordat 
de uittocht van de babyboomers op 
gang komt. Bovendien is er na jaren 
van bezuinigen op het gemeentelijk 
apparaat weer meer formatiecapa-
citeit beschikbaar. Meiberg: “Alle 
gemeenten zijn op zoek naar goede 
beleidsadviseurs die het liefst vanaf 
dag één volledig inzetbaar zijn. Dit 
geldt zeker voor kleinere organisaties 
die niet altijd de ruimte hebben om 
starters te begeleiden. Zie daar ook 
een van de meerwaarden van externe 
inhuur: de mensen krijgen dan van 
ons de begeleiding en opleiding die 
nodig is.” 

  KARIN SLEEKING (A+O FONDS): 

‘ Gemeenten hebben veelal goede  
beleidsmedewerkers, maar die zitten 
niet altijd op de goede plek’

van de externe inhuur wederom iets 
is toegenomen, ondanks het streven 
van ruim de helft van de gemeenten 
om dat terug te dringen. “Soms is 
externe inhuur het antwoord op een 
kwantiteitsprobleem door ziekte en 
uitval, soms op een kwaliteitspro-
bleem, omdat specifieke expertise 
vereist is”, zegt Han Meiberg, busi-
nessunitmanager voor het sociaal do-
mein bij arbeidsbemiddelaar BMC. 
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ONDER-
TUSSEN...
Diverse organisaties 
bieden diensten en produc-
ten aan die gemeenten en 
klanten helpen het beste 
uit zichzelf te halen. Zij 
presenteren zich op de 
beursvloer van het Divosa 
Najaarscongres 2017.

REGIE IN  
EIGEN HAND

Dienstverlening binnen de lokale 
overheid wordt anders. En kan beter. 
Met burgers in de hoofdrol. Door 
goed naar hen te luisteren en anders 
te durven denken en doen. Zo 
ontwikkelt Topicus innovatieve op-
lossingen die gemeenten, wijkteams 
én burgers in staat stellen samen te 
werken en regie te kunnen voeren op 
zorg en ondersteuning. Ieder vanuit 
een eigen perspectief.
Topicus levert een regiesysteem voor 
Zorg en Veiligheid, Jeugd en Wmo. 
Met respect voor privacy. Inclusief 
veilige informatiedeling en factuur-
verwerking, waarbij administratieve 
lasten verlaagd worden.
Net als ruim 70 gemeenten ook de 
regie in eigen hand houden?
 

  

Topicus 
Singel 25, Deventer (hoofdvestiging) 
M.H. Tromplaan 10, Enschede (Topicus 
Overheid) 
T: 0570 - 662 662 / 06 - 53 40  12 39 
E: harald.dannenberg@topicus.nl 
I: www.topicus.nl
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“De G4 hebben geen moeite om 
goede mensen te vinden, maar voor 
kleinere gemeenten wordt het steeds 
lastiger”, zegt Sleeking. Tilburg heeft 
nog geen tekort, maar de gemeente 
anticipeert al wel op de krappere 
arbeidsmarkt. Van Vliet: “Toen wij de 
drie decentralisaties zagen aanko-
men, hebben we meteen extra men-
sen aangenomen. Omdat het aantal 
sollicitanten nu langzaam terugloopt, 
zijn we een strategisch personeels-
plan aan het schrijven waarin we in 
kaart brengen welke capaciteiten en 
welk ontwikkelpotentieel wij op dit 
moment in huis hebben, welke mens-
kracht over drie tot vijf jaar nodig is 
en waar het gat zit. De volgende vraag 
is welke arbeidsmarktbenadering daar 
het beste bij past en wat de potentiële 
doelgroep zoekt in een werkgever. 
Hoogstwaarschijnlijk zit het ‘m veel 
meer in ontwikkelingsmogelijkheden 
dan in arbeidsvoorwaarden.”  

OUD EN NIEUW 
Het personeelsbestand bij gemeenten 
vergrijst. Met 11 procent lag het aan-
deel jongeren in 2016 veel lager dan 
in de beroepsbevolking (36 procent), 
blijkt uit de personeelsmonitor 2016 
van het A+O-fonds. De gemiddelde 
leeftijd van de gemeentelijke ambte-
naar – in alle functies – is 48,3 jaar. 
Kooyenga deed eigen onderzoek en 
kwam voor de beleidsmedewerkers in 
het sociaal domein op een gemid-
delde leeftijd van 53,6. “Die gaan niet 
meer weg, zo reëel moet je zijn. En 
het risico van een verouderd perso-
neelsbestand is kokervisie. ‘Zo doen 
we het, want zo deden we het altijd 
al’, is dan vaak het uitgangspunt.”
Niet voor niets spannen veel ge-
meenten zich extra in om jongeren 
te werven. Het A+O fonds onder-
steunt daarbij met het generatiepact, 
een afspraak tussen werkgevers en 

werknemers die werknemers vanaf 
een bepaalde leeftijd de mogelijkheid 
biedt om vrijwillig minder te gaan 
werken waardoor ruimte ontstaat 
voor jonge medewerkers. Daarnaast 
kent het A+O fonds in 2017 een 
subsidieregeling voor gemeenten die 
jongeren aannemen. 
Feit is dat jongeren doorgaans niet 
warmlopen voor de gemeente; de 
rijksoverheid heeft als werkgever 
een sexyer imago. Daarom is het 
belangrijk om het werk van gemeen-
telijke beleidsambtenaren beter in 
de etalage te zetten, vindt Sleeking. 
“Ik zag laatst een filmpje waarin een 
25-jarige beleidsmedewerker bij een 
gemeente vertelt dat hij meer vrijheid 
en verantwoordelijkheden heeft dan 
zijn leeftijdsgenoten in het bedrijfsle-
ven.” Van Vliet: “Als ik aan studenten 
vertel wat gemeentelijke beleidsme-
dewerkers allemaal doen, vallen ze 
van hun stoel.”
Kooyenga kent gemeenten waar al 
een jaar geen jonge mensen hebben 
gesolliciteerd. “Als gemeente zou 
ik jonge high potentials meteen een 
driejarig contract en trainingen aan-
bieden. Weliswaar met het risico dat 
zij na het afronden van de opleiding 
snel vertrekken, maar dit lijkt mij de 
beste manier om jonge, goede men-
sen te behouden.” Van Vliet: “Tilburg 
probeert afgestudeerden vast te hou-
den met juniorfuncties die geschikt 
zijn voor starters en young professio-
nals en met een traineeprogramma.” 
Meiberg (BMC) eindigt met een 
positieve noot. “Wij vullen met gemak 
traineeships voor beleidsmedewer-
kers in het sociaal domein, ook nu de 
economie aantrekt. Jonge mensen 
willen zeker wel voor de gemeente 
werken, ook in vaste dienst. Geluk-
kig, want het is belangrijk dat de 
beleidsploeg een goede mix is van 
jong en oud.” *

  ARBEIDSBEMIDDELAAR KOOYENGA:

‘ Het risico van een verouderd personeels- 
bestand is kokervisie’


