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Investeren in de P&O functie maakt investeren in mensen en 
kwaliteit mede mogelijk 
 
Met de presentatie van de Arbeidsvoorwaardennota voor de waterschappen 2002 – 2007 ‘Investeren 
in mensen en kwaliteit’ maakt de waterschapssector duidelijk dat zij voorop wil lopen bij de 
implementatie van het gedachtegoed van de Commissie Van Rijn. Deze Commissie bracht begin 2001 
advies uit(‘De Arbeidsmarkt in de collectieve sector’, Ministerie van BZK, februari 2001) over de 
gewenste toekomstige ontwikkelingslijnen met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenbeleid van lokale 
overheden, met inbegrip van de waterschappen. Het willen zijn van een aantrekkelijk werkgever 
noodzaakt waterschappen om tot strategische beleidsontwikkeling te komen op HRM-gebied, waartoe 
de Commissie handreikingen biedt die door de Unie van Waterschappen in de aangehaalde 
Arbeidsvoorwaardennota zijn opgepakt. In het onderstaand artikel betogen de auteurs dat deze 
visievorming binnen de waterschappen eisen stelt aan de professionaliteit van de P&O-functie. 
Daarbij worden voorbeelden aangehaald van het ontwikkelingsproces van de P&O-functie bij het 
waterschap De Dommel. 
 
Inleiding 
 
Ontwikkelingen als het advies van de Commissie Van Rijn en de Arbeidsvoorwaardennota 2002 – 
2007 van de Unie van Waterschappen zorgen voor nieuwe inhoudelijke uitdagingen voor het 
Personeel- en Organisatiebeleid. Eens temeer zullen de waterschappen aan de slag moeten om gericht 
beleid te formuleren om ook in de toekomst te kunnen blijven beschikken over een kwalitatief 
personeelsbestand dat is afgestemd op de inhoudelijke ‘wateropgaven’. Dit beleid zal het antwoord 
moeten geven op de vraag wat de waterschappen zullen moeten doen om voor de gewenste 
doelgroepen op de arbeidsmarkt als aantrekkelijk werkgever gezien te blijven worden. Steeds meer 
waterschappen zijn zich van deze taakopdracht bewust. Zo heeft het waterschap De Dommel in haar 
missie/visie het zijn van een aantrekkelijk werkgever tot een van de drie centrale pijlers benoemd, 
naast het zijn van een regionale waterautoriteit en van een communicatieve organisatie. Dit benadrukt 
niet alleen het gewicht van de taakstelling – nevengeschikt aan de waterinhoudelijke taakopgave – 
maar geeft tevens aan dat beleidsontwikkeling op P&O-gebied integraal deel uit maakt en is afgeleid 
van het overall beleid van het waterschap. 
 
Een belangrijke rol bij deze uitdagingen spelen de afdelingen P&O c.q. de P&O functie binnen de 
waterschappen. Ook de reeds aangehaalde Commissie van Rijn besteedt expliciet aandacht aan de 
P&O functie wanneer zij op pagina 65 van haar advies zegt: (citaat) ‘Er is, mede in het licht van de 
versterking van het integraal management, onvoldoende geinvesteerd in het beleid, de organisatie en 
het instrumentarium van de P&O functie. De noodzakelijke wisselwerking tussen (inhoud van) beleid 
en gevolgen daarvan voor (toekomstig) personeel en organisatie, heeft daaronder geleden. Verankering 
van de P&O functie op topmanagementniveau en modernisering van de P&O organisatie en –
instrumenten zijn noodzakelijk’ (einde citaat).  
 
Het is de P&O functie die vanuit haar inhoudelijke professionaliteit ondersteunend aan en initiërend 
voor het lijnmanagement met gerichte initiatieven zal moeten komen om nieuwe stappen te zetten op 
dit gebied. In dit artikel wordt deze gewenste mate van professionaliteit uitvergroot door nader in te 
gaan op de eisen die eraan gesteld worden. In onze visie zijn dit de volgende drie eisen: 
1. een kwalitatieve en op sturing gerichte beheersfunctie; 
2. een transparante en klantgerichte adviesfunctie; 
3. een op de organisatieontwikkeling afgestemde innovatiefunctie. 
 
Indien de waterschappen voldoen aan deze drie eisen, is de basis gelegd voor een P&O-functie, die het 
investeren in mensen en kwaliteit mede mogelijk maakt. De drie eisen zullen afzonderlijk worden 
toegelicht. 
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Eis 1: een kwalitatieve en op sturing gerichte beheersfunctie 
 
De beheersfunctie heeft betrekking op de organisatie en uitvoering van de personeels- en 
salarisadministratie en de managementinformatie, die met behulp van de aanwezige 
informatiesystemen gegenereerd kan worden. Het kwalitatieve element in deze eerste eis heeft 
betrekking op de personeels- en salarisadministratie en de informatieverstrekking met betrekking tot 
de verschillende rechtspositieregelingen. Deze elementen dienen een stabiel kwaliteitsniveau te 
hebben, dat wil zeggen een foutloze verwerking en dito correspondentie. Een actuele administratieve 
organisatie op beheersgebied werkt hierbij ondersteunend. Dit veronderstelt dat de beheersfunctie zelf 
een goed beeld heeft van de mate waarin en de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de 
verschillende rechtspositieregelingen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de beheersfunctie om te 
bouwen naar een servicegericht organisatieonderdeel (van reactief naar proactief). 
Om het kwaliteitsniveau goed te kunnen managen, zullen prestatie-indicatoren geformuleerd moeten 
worden die de geleverde prestatie in de tijd tot in zijn essentie volgen. 
 
Het sturingselement in deze eerste eis heeft betrekking op de verzorging van de 
managementinformatie op P&O-gebied. Het is van belang dat de waterschappen een scherp beeld 
formuleren van de noodzakelijke stuurinformatie (informatiebehoefte), om de ontwikkeling van de 
met het beheer samenhangende parameters te kunnen volgen. Dit geeft niet alleen inzicht voor het 
topmanagement van de organisatie, maar vormt ook een belangrijk basiselement voor de periodieke 
informatievoorziening aan het bestuur van het waterschap. Het gaat daarbij niet om de details maar om 
de hoofdlijnen. Zowel bestuur als topmanagement moeten door te sturen op een aantal cruciale 
indicatoren richting geven aan de ontwikkeling van de beheersmatige component van de P&O functie 
binnen het waterschap. Het goed en optimaal inrichten van het informatiesysteem geldt hierbij als 
randvoorwaarde. 
 
De ontwikkeling van de beheersfunctie binnen De Dommel…….. 
Voorbeelden prestatie-indicatoren Personeels- en salarisadministratie: 
• Een foutloze salarisadministratie en daarmee samenhangende mutatieverwerking (streven 100%) 
• Betrouwbare en kwalitatieve correspondentie met betrekking tot personeelsaangelegenheden die minimaal 

95% foutloos is 
• Een volledig actuele Administratieve Organisatie, waarvan de actualiteit en naleving periodiek (2 keer per 

jaar) getoetst wordt 
 
Kernpunten managementinformatie bestuur en (top)management: 
• % van de loonsom bestemd voor opleidingen 
• % ziekteverzuim 
• verhouding eigen personeelslasten versus externe personeelslasten (inhuur derden) 
• relatie formatiebudget (fte’s) versus financieel budget (in- en externe guldens) 
 
 
Beide elementen dragen als het ware zorg voor het ‘basiskamp’ van een professionele P&O-functie. 
Het op orde zijn van dit kamp geldt daarbij als basisvoorwaarde voor een kwalitatieve en op sturing 
gerichte beheerscomponent. 
 
Eis 2: een transparante en klantgerichte adviesfunctie 
 
Ook de tweede eis voor een professionele P&O-functie bevat twee elementen. Een transparante 
adviesfunctie (ook wel consulentfunctie genoemd) wil zeggen dat vooraf duidelijk gemaakt wordt wat 
de producten zijn waar de klanten van de consulenten behoefte aan hebben. Bij De Dommel is deze 
ontwikkeling gestart door de adviesfunctie denkbeeldig ‘buiten de deur te zetten’ en door vervolgens 
de vraag te stellen voor welke diensten en activiteiten de consulenten, als ware zij een externe partij, 
aan hun klanten een factuur zouden toezenden. Hierdoor is een concept productenpakket ontstaan, dat 
vervolgens is uitgewerkt in een zogenaamde productencatalogus waarin gespecificeerd is wat het doel, 
de inhoud en de te leveren (deel)producten zijn en welke prijs hiervoor in rekening wordt gebracht. Op 



 3

basis hiervan zijn met de lijnmanagers (de klanten) gesprekken gevoerd met enerzijds als doel om het 
productenpakket te toetsen en anderzijds om gerichte prestatieafspraken te maken voor het komende 
jaar. De resultaten hiervan vormen een belangrijke pijler in het afdelingsplan P&O voor 2002 en 
hebben geleid tot daadwerkelijke veranderingen in de bedrijfsvoering binnen de afdeling P&O. Er is 
als het ware geredeneerd vanuit een externe oriëntatie (het klantperspectief) waarvan de uitkomsten 
dusdanig serieus genomen zijn dat dit tot interne consequenties heeft geleid; het ‘van buiten-naar-
binnen redeneren’ in plaats van het (veelal traditionele) ‘van-binnen-naar buiten redeneren’ (wij weten 
wel wat goed voor u is). 
 
Het transparantieproces is vervolgens vervolmaakt door een uitwerking te maken van de rolverdeling 
tussen het lijnmanagement en de afdeling P&O bij de totstandkoming van de verschillende producten 
die uitgewerkt zijn in de productencatalogus. Per product is per stap aangegeven ‘wie wat doet’, zodat 
hierover niet alleen duidelijkheid bestaat maar dat deze duidelijkheid ook nog eens wordt vastgelegd 
en geborgd binnen de organisatie. Om het uitgewerkte beeld een dynamisch karakter te geven, zullen 
overigens zowel de catalogus als de gemaakte rolverdeling periodiek op actualiteit en (lijn)behoefte 
getoetst moeten worden. 
 
De productencatalogus van de P&O-adviesfunctie binnen De Dommel……. 
In de catalogus worden de volgende producten onderscheiden: 
• Werving, selectie en plaatsing; 
• Onvrijwillig ontslag; 
• Opstellen en uitvoeren opleidingsplan; 
• Individuele loopbaanbegeleiding; 
• Functiebeschrijving en functiewaardering; 
• Beoordelen van medewerkers; 
• Toepassen van arbeidsvoorwaarden; 
• Oplossen van knelpunten in onderlinge samenwerking; 
• Opstellen van reïntegratieplannen; 
• Algemeen consult (o.a. betrokkenheid bij specifieke ontwikkelingsprojecten van klanten). 
 
 
Naast transparantie is klantgerichtheid een tweede element in de eisen die gesteld mogen worden aan 
een professionele P&O-adviesfunctie. Vanzelfsprekend is er sprake van een inhoudelijke samenhang 
met het transparantie element, vanwege de afstemming van het productenpakket en de uitwerking van 
de rolverdeling met de klanten c.q. het lijnmanagement. Aanvullend is het evenwel van belang dat ook 
in de ‘dagelijkse operatie’ binnen de adviesfunctie gericht aandacht wordt besteed aan en wordt 
gestuurd op de omgang met de klanten. Om dit te kunnen realiseren heeft De Dommel gekozen voor 
een praktische oplossing, door prestatie-indicatoren te formuleren op dit procesonderdeel.  
 
 
Prestatie-indicatoren P&O-adviesfunctie De Dommel met betrekking tot klantgerichtheid…… 
Op dit gebied wordt gestuurd op de volgende twee parameters: 
• Klanten krijgen binnen 3 werkdagen bericht omtrent een gestelde vraag. Is het niet mogelijk om de vraag 

binnen deze termijn te beantwoorden, dan wordt gemeld op welke termijn wel een antwoord gegeven kan 
worden; 

• Het aantal terechte klachten over de dienstverlening van P&O is maximaal 5. Iedere terechte klacht wordt 
geëvalueerd en de oplossing wordt doorgevoerd in de bedrijfsvoering van de afdeling P&O. 

 
 
Het opschrijven van deze indicatoren is eenvoudig; het feitelijk volgen van de geleverde prestatie 
vraagt echter een managementinspanning. Om de informatie te verkrijgen is het noodzakelijk om de 
registratie met betrekking tot de klantgerichtheid in te richten, hetgeen een processtap is waar De 
Dommel momenteel voorzieningen in treft. Bovendien vraagt het gericht sturen op de mate van 
klantgerichtheid om extra aandacht van het verantwoordelijke management: zij moeten er immers ‘iets 
van vinden’, er conclusies aan verbinden en eventuele maatregelen treffen voor aanpassing van de 
bedrijfsvoering. Het feitelijk managementgedrag vormt daarmee een belangrijke succesfactor: 
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instrumentele kwaliteit en gedrag bepalen uiteindelijk hand in hand de effectiviteit van de voorgestane 
sturingswijze. 
 
Eis 3: een op de organisatieontwikkeling afgestemde innovatiefunctie 
 
De derde eis die wij stellen aan een professionele P&O functie heeft betrekking op de beleidsmatige 
c.q. de innovatieve component. Afgeleid van de totale ontwikkelingsvisie van de organisatie zullen 
vanuit de P&O functie beleidsinitiatieven ontwikkeld moeten worden die zorgen voor ondersteuning 
en borging van de organisatieontwikkeling op HRM-gebied. Vanuit dit perspectief is bij De Dommel 
een gerichte keuze gemaakt in de beleidstaak voor de P&O functie, die is toegespitst op twee centrale 
thema’s. Enerzijds de beleidsmatige invulling van de pijler uit de missie/visie van het waterschap om 
een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Anderzijds de borging van het BBP c.q. planning & 
control ontwikkelingsproces dat zich concentreert op het thema ‘resultaatgericht management’. Beide 
aspecten (aantrekkelijk werkgever en resultaatgericht management) zullen in de komende jaren 
centraal staan in de verdere organisatieontwikkeling van het waterschap en om deze reden concentreert 
de beleidsmatige en innovatieve inspanning van de P&O functie zich hierop. Niet meer, maar zeker 
ook niet minder. 
 
 
Beleidsmatige focus P&O functie waterschap De Dommel….. 
Op basis van de gekozen lijn met betrekking tot de innovatiefunctie richt de beleidsinspanning zich op: 
• Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen; 
• Het maken van individuele resultaatafspraken; 
• Het voeren van ontwikkelingsgesprekken met medewerkers; 
• Het overeenkomstig deze lijn aanpassen van de beoordelingssystematiek (insteek: individuele ontwikkeling); 
• De herziening van de secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Het is daarbij van belang dat deze innovaties op een projectmatige wijze worden uitgevoerd en 
aangestuurd. Bij voorkeur wordt de trekkersrol vervuld vanuit het lijnmanagement, waarbij de 
specialisten van P&O zorgdragen voor de inbreng van inhoudelijke expertise. Dit benadrukt zowel het 
primaire belang voor de lijnmanager en zorgt er tevens voor dat het niet als een ‘speeltje’ van de 
afdeling P&O wordt gezien. Aan de andere kant vraagt dit wel om het vrijmaken van capaciteit bij het 
management. Het omarmen van de innovatieve impulsen mag derhalve niet beperkt blijven tot een 
lippendienst van het lijnmanagement. Hier ligt een schone taak voor het topmanagement! 
De Dommel speelt hierop in door op MT-niveau aan de teamleden de realisatie van een of meerdere 
P&O-projecten toe te wijzen. Daarbij hebben individuele MT-leden de zorg voor de planning, 
monitoring, communicatie naar de omgeving en het rapporteren over de voortgang. Deze zorg wordt 
binnen het MT gedeeld. 
 
De mate van professionaliteit bepaalt mede de toegevoegde waarde van de P&O functie 
 
De drie onderscheiden eisen bieden in onze visie een handzame en praktisch bruikbare ‘bril’ om een 
analyse te maken van de mate van professionaliteit van de P&O functie en om op basis van de 
resultaten van deze analyse te bepalen welke ontwikkelingsstappen gezet moeten worden. Bij De 
Dommel heeft dit, zoals reeds eerder gemeld, geleid tot wijzigingen in de bedrijfsvoering van de 
afdeling P&O en tot een focussing van de beleidsmatige energie voor de komende jaren. Door gericht 
te schakelen op de drie aangegeven eisen neemt niet alleen de professionaliteit toe, maar is er in onze 
visie ook sprake van een toenemende mate van toegevoegde waarde. Daarbij vormen zowel de 
beheers-, de advies- als de beleidsfunctie als het ware plateaus die tot een oplopende toegevoegde 
waarde leiden.  
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Een P&O functie die op alle drie de fronten goed functioneert heeft in dit model de meeste 
toegevoegde waarde. De onderstaande afbeelding geeft dit grafisch weer: 
 

 
 
Tot slot 
 
Er wordt veel gevraagd van de waterschappen nu en in de komende tijd op het gebied van de 
organisatieontwikkeling. Het advies van de Commissie Van Rijn en de Arbeidsvoorwaardennota van 
de Unie van Waterschappen zijn voorbeelden van ontwikkelingen (lees: kansen) die zich aandienen 
om verdere stappen voorwaarts te zetten. Maar ook de doorontwikkeling van het BBP-denken binnen 
de waterschappen en de daarmee samenhangende concepties als kwaliteitsmanagement en planning & 
control vragen om een additionele inspanning. De P&O functie kan en moet naar onze mening hierin 
een belangrijke rol vervullen. De toegevoegde waarde van deze rol heeft een gelijke tred met de mate 
van professionaliteit van de P&O functie. En dat is geen op zichzelf staand doel, maar maakt 
onlosmakelijk deel uit van de totale waterschapsontwikkeling en maakt daarmee het investeren in 
mensen en kwaliteit mede mogelijk. 
 
 
 
Drs. R.E. Viergever1 
Drs. H.J.W. Verdellen2 
                                                 
 
 
 
1 Ruud Viergever is Secretaris-Directeur van waterschap De Dommel in Boxtel. 
 
2 Hans Verdellen is manager waterschappen bij de adviesgroep Binnenlands Bestuur van PWC-Consulting te 
Almere. 
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