NUMMER 3
VOORJAAR 2021

JAAR

J U B I L EUM

sinds 1996

ONZE OPGAVE
IS EN BLIJFT RELEVANT
Voorzitter Bert Timmermans
over 25 jaar IGOM
p. 12

ROERMOND RICHT BLIK
MEER NAAR BUITEN

Opdracht nieuwe gemeentesecretaris
p. 18

Directeur Frank Klaassen van GGD Zuid-Limburg en
Veiligheidsregio Zuid-Limburg over impact corona

IEDEREEN STOND KLAAR,
p. 6
DAG EN NACHT

3

VOORWOORD
Jubileumfeest IGOM
Een trotse voorzitter, dat ben ik. Zeker nu we stilstaan bij het
zilveren jubileum, het 25-jarig bestaan van IGOM. Het is bijzonder dat een netwerkorganisatie tot deze mijlpaal komt. Bijzonder omdat we al 25 jaar lang verbinding maken met elkaar en
dat ook bewust doen. Dat alle organisaties weer zijn aangesloten na de nieuwe aanbesteding, bevestigt de kracht van onze
samenwerking eens te meer. Verbinding maken doen we door
elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en samen
te werken. IGOM faciliteert dit via het aanbieden van een uitgebreid en kwalitatief goed pakket producten en diensten, zowel
voor groepen als het individu.

Mijn trots heeft ook te maken met de tevredenheid
over IGOM. Tevredenheid die niet alleen gebaseerd
is op mijn eigen ervaring, maar gelukkig ook bevestigd wordt in de periodieke evaluaties die we houden
onder de aangesloten organisaties. Het is uw mening
en die telt voor ons. Zo nemen we ons ook de door u
aangegeven verbeterpunten ter harte.

groei van mensen en de behoefte om kennis en ervaringen te delen. De vraagstukken veranderen soms
van kleur – naargelang de tijdgeest – maar in de basis
blijven het thema’s die ons bezighouden en uitdagen.

Bert Timmermans
voorzitter IGOM
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Een hartelijk woord van dank aan iedereen die zich
in de afgelopen 25 jaar heeft ingezet voor onze
netwerkorganisatie. Dat geldt op de eerste plaats
IGOM heeft als afspiegeling van de aangesloten voor alle voormalig stuurgroepleden en voorzitters,
organisaties uiteraard ook een behoorlijke ontwik- mijn collega-stuurgroepleden en de ambassadeurs
keling doorgemaakt. De eisen die de omgeving aan die voor IGOM de verbinding vormen tussen IGOM
organisaties stelt en de complexere maatschappelijke en de eigen organisatie. En natuurlijk een groot en
vraagstukken hebben hun weerslag op het functio- hartelijk dankjewel aan de medewerkers van het
neren van organisaties en daarmee de medewerkers Regionaal Mobiliteitscentrum. Zij hebben op een
in die organisaties. We staan allemaal voor vergelijk- uitstekende wijze feitelijk invulling gegeven aan alle
bare opgaven. Onze producten en diensten zijn in lijn activiteiten, zijn het dagelijks aanspreekpunt en daarmet deze ontwikkeling meegegaan. Het is belangrijk mee het visitekaartje voor onze netwerkorganisatie.
dat in een voortdurend veranderende omgeving Met trots heeft IGOM haar dienstverlening het afgeeen platform wordt geboden waarin ruimte is voor lopen jaar uitgebreid met de inzet van de Inhuurdesk.
reflectie en inspiratie of gewoon om te ‘netwerken’.
Het voor IGOM zo kenmerkende ‘elkaar ontmoeten’
De historie van 25 jaar vertellen we in dit jubileum- kan nu nagenoeg alleen digitaal. Ik hoop van harte
magazine via verhalen van diverse ex-voorzitters, dat er over niet al te lange tijd weer balans is tussen
leden van de stuurgroep, andere betrokkenen en digitaal en fysiek ontmoeten; dat wij elkaar in de
ervaringsdeskundigen. Het geeft een mooie indruk loop van dit jaar mogen begroeten tijdens een samen
hoe zij aankijken tegen en terugkijken op IGOM. Ik zijn. Dit gaan we doen met een aantrekkelijk dagproheb nog eens teruggekeken naar de jubileumuitgave gramma waarin ruimte is voor een terugblik op 25
van 2011, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. jaar IGOM.
De thema’s van toen zijn nog net zo actueel. Ik noem
bijvoorbeeld de vitaliteit van de arbeidsmarkt, kan- Ik wens u een goede gezondheid en vertrouw erop
sen voor jongeren – zeker nu in coronatijd – en hoe dat IGOM als netwerkorganisatie nog een lange en
deze groep aan ons te binden. Maar ook arbeids- mooie toekomst tegemoet gaat. Veel leesplezier met
mobiliteit vanuit sectoroverstijgend perspectief, deze jubileumuitgave van het IGOM magazine.
spanning tussen vraag en aanbod, het faciliteren van
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Voormalige IGOMstuurgroepleden!
John Seetsen
Huub Lemmens
Joost Mommers
Hans Ruijssenaars
Harrie Drummen
Gerjo Gillissen
Paul Peters
Paul Stallenberg
Walter van den Waterbeemd
Marjolein van der Pol
Bianca Janssen
Judith Fase
Willem Vermeer
Karin Hendriks
Hein Bracun
Maartje Kessels
Marianne Schoffeleers
Gerrit-Jan van Lonkhuijzen
Lydia Wijnands
John Prevaas
Jack Notten
George Smith
Leon Vonhogen
Luud van Gendt
Irene Muylkens
Richard Vleugels
Eric Kempkens
Gerda Deserno
Ellen Niessen (adviseur)
Petra Caris (adviseur)
Petra Steenbakkers (adviseur)

Werkgroep Mobiliteit HR
BSGW
Gemeente Beek
Servicecentrum MER
Gemeente Beekdaelen
Gemeente Brunssum
Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Kerkrade
Gemeente Landgraaf
Gemeente Voerendaal
Gemeente Roerdalen
Gemeente Maasgouw
Waterschap Limburg
ISD-BOL
Gemeente Echt-Susteren

Huidige stuurgroep

IGOM

Monique Cremers
Danielle Slangen
Marjan van der Ham
Lusanne Delen
Riet Brouwer
Miriam Derks
Marion Damoiseaux
Bibian van der Wijst
Jolanda van der Zwaag
Susanne Meertens
Iris Lahay
Susanne Odekerken
Maurice Lűkkers
Femke Witteveen
Gert van Dongen
Peter Marx
Jules Clermonts
Bert Nijssen

Frank Klaassen combineert
directeurschap van GGD met de
Veiligheidsregio. Is dat lastig in
tijden van corona? ‘De combinatie
heeft zeker ook voordelen.’

IGOM ex-voorzitters
John Seetsen
Paul Stallenberg
Louk Bongarts

Oud-medewerkers
RMC IGOM
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Corona testcase
Inhuurdesk

Gemeente Roermond

In mei besloot de GGD om de
corona-aanpak niet langer zelf uit
te voeren, maar te organiseren.
Een testcase voor de Inhuurdesk.

Medewerkers van de gemeente
Roermond zetten de rol van de
burger nog centraler. Bij alles
stellen zij zich de vraag: ‘Wat
levert dit voor de burger op?’
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Interview Frank Klaassen

GGD Zuid-Limburg
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HET BESTE
UIT TWEE
WERELDEN
Als je twee of meer functies combineert, is tijd
verdelen een uitdaging. Voor Frank Klaassen
is dat niet anders. Hij is directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de GGD Zuid-Limburg. Met die laatste functie had hij het afgelopen
jaar extra druk rondom het coronavirus. Daar kon
hij zijn kennis en kunde van de Veiligheidsregio
goed bij gebruiken. ‘Het heeft voordelen gehad
dat ik deze twee functies combineer, maar het
was een heel bijzonder jaar met een opeenstapeling aan ervaringen. Dat geldt voor ons allemaal.’
Door Jos Widdershoven

Overspoeld
Aan het begin van de coronacrisis werd iedereen
overrompeld. ‘Vanaf carnavalsdinsdag stond ik continu
aan. Van ’s ochtends 7.00 tot ’s avonds 23.00 uur. Telefoontjes, appjes, mailtjes, op alle manieren. Dat was
ontzettend hectisch. Er waren allerlei vragen. Over het
virus en de aanpak. In Duitsland gingen bijvoorbeeld
de scholen dicht, hier nog niet. Waarom is dat? Vragen
die de GGD moest beantwoorden’, blikt Klaassen terug
op de begindagen van het coronavirus in maart 2020.

Georganiseerde chaos

Bescherming
Klaassen kijkt met bewondering terug op de manier waarop het personeel
van zowel de GGD als de Veiligheidsregio klaarstond tijdens de coronacrisis.
‘Ik ben ongelooflijk blij met de kennis en kunde van de collega’s in beide organisaties. Mijn beeld was al dat we heel veel goede en betrokken medewerkers
in dienst hebben. Dat beeld werd tijdens deze crisis meer dan bevestigd. De

kwaliteiten van mensen, maar vooral de bereidheid
om zaken aan te pakken. Niemand vroeg: “Moet ik nu
iets gaan doen?” Iedereen stond klaar. Ook ‘s avonds
en in het weekend.’ Klaassen staat bijvoorbeeld stil bij

‘Dat ambulancemedewerkers
doodzieke mensen thuis moesten
ophalen en tegelijkertijd inzaten
over hun eigen gezondheid’
het werk van de ambulancemedewerkers die in het
begin van de crisis werden geconfronteerd met een
tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. ‘Dat
vond ik een groot probleem. Dat ze doodzieke mensen
thuis moesten ophalen en tegelijkertijd inzaten om
hun eigen gezondheid. Gelukkig is dat daarna verbeterd’, aldus Klaassen.

De Veiligheidsregio en GGD: twee werelden
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de GGD Zuid-Limburg zijn verschillende organisaties met ook overeenkomsten. Zo hebben
ze dezelfde directeur. Verder vallen de GGD en Veiligheidsregio onder dezelfde 16 gemeenten.
De verschillen zijn echter groter. De GGD richt zich op de gezondheid van inwoners. De Veiligheidsregio heeft een opgave om 24
uur per dag zeven dagen in de week paraat te staan om in actie te kunnen komen met goede brandweerzorg, crisisbeheersing
en rampenbestrijding. De Veiligheidsregio heeft daarom ook een wat hiërarchischer insteek. Tijdens een crisis wordt niet eerst
gedebatteerd, dat kan achteraf. De GGD kent juist wel een wereld van consensus en overleg. Samen met elkaar zaken oppakken.
Ook is er een duidelijk verschil terug te zien in de personeelsopbouw. ‘Heel simpel: waar we bij de GGD blij zijn als we een keer
een man kunnen aannemen, zijn we bij de Veiligheidsregio blij als we een keer een vrouw op sollicitatiegesprek krijgen.’
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Daarbij werd er veel GGD-capaciteit gevraagd in het
bron- en contactonderzoek en later bij het testen.
‘Vanaf mei hebben we gezegd: we gaan van zelf
doen naar organiseren. De GGD heeft belangrijke
uitvoeringsfuncties die gewoon doorgaan. Denk aan
de Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en de hele
preventieve kant van gezondheid’, aldus Klaassen. Het
GGD-personeel keert zoveel mogelijk terug naar zijn
eigen werkzaamheden en er komt een aparte coronaorganisatie. Lees meer daarover op pagina 14.

Wat dat betreft is het een geluk dat de GGD in Klaassen een directeur heeft
die weet hoe hij met hectiek om moet gaan. De Veiligheidsregio heeft een
belangrijke rol op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. ‘We
regelen dat voor de gemeenten in Zuid-Limburg die daarnaast hun eigen
opgave kennen. Het is mooi om te zien dat door de voortrekkersrol van een
aantal gemeentesecretarissen tijdens de coronacrisis een naadloze samenwerking tussen de 16 gemeenten is ontstaan. In mijn rol als Directeur Publieke
Gezondheid (DPG) ben ik ondersteunend aan Annemarie Penn-te Strake,
de voorzitter van de Veiligheidsregio (en burgemeester van Maastricht).’
In oktober 2019 simuleerde de GGD met andere zorginstellingen een
crisissituatie zoals die zich nu voordoet. ‘In drie avonden simuleerden
we een crisis die drie weken zou aanhouden. “Dat maken we nooit mee”,
zeiden we toen met z’n allen. Achteraf zijn we natuurlijk ontzettend blij
met die oefening, hoewel we toen geen idee hadden dat deze crisis zo lang
zou gaan duren’, zegt Klaassen.
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Interview Frank Klaassen
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Toen na de zomer de tweede golf zich aandiende, hield Klaassen zijn hart vast. ‘Je merkt dat zo’n eerste half jaar een enorme aanslag
pleegt op alles en iedereen. Dat merk je ook bij je personeel. Collega’s hebben heel erg hard gewerkt, maar het houdt een keer op.
We moesten collega’s niet aansporen om in actie te komen, maar ze tegen zichzelf in bescherming nemen. “Nu ga je naar huis!” Zo
lang onder hoogspanning staan, trekt een wissel bij mensen.’ Voordeel voor de GGD tijdens de tweede golf was dat Zuid-Limburg de
landelijke trend volgde en niet – zoals in de eerste golf – het zwaarst getroffen was. ‘Daardoor konden we vooruit denken.’
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Vakmanschap en passie
Door de coronacrisis werd de GGD opeens de grootste klant van de Inhuurdesk van IGOM. Klaassen is ontzettend blij met de manier
waarop de GGD daarmee geholpen is. ‘Zowel bij de Veiligheidsregio als de GGD hebben we normaal gesproken niet veel inhuur. Het
zijn allebei organisaties van hoogwaardige professionals. Binnen de GGD heb je artsen, verpleegkundigen, gezondheidswetenschappers. Mensen met een vakmatige achtergrond. Hetzelfde geldt voor de collega’s bij de Veiligheidsregio; binnen de crisisbeheersing
en de brandweer. Die hebben allemaal een langdurig intern opleidingstraject.’ Daarbij vindt Klaassen het ook belangrijk dat mensen
zich committeren aan de organisatie. ‘Je moet wel iets hebben met het doel van de organisatie, een
passie hebben voor wat de organisatie doet.’

Verjonging en vernieuwing
De Veiligheidsregio zit nu middenin een ontwikkeltraject. Er zijn extra vacatures gekomen, vooral in de ondersteuning. ‘Die vacatures hebben we versneld ingevuld. Daar komt
veel nieuw personeel bij. Gelukkig ook veel jongeren, want ons personeelsbestand is
aardig vergrijsd. Dertigers stromen in. Dat vind ik heel leuk. Ik neem nu mensen aan in
de leeftijd van mijn kinderen. Voor iemand die zichzelf nog jong voelt, is dat ook wel een
beetje confronterend. Maar het is belangrijk dat jongere generaties meebouwen aan onze
organisatie. Daarom doe ik dat graag, zegt Klaassen.

‘Ik hoefde collega’s

ANNO

HISTORIE

1996

nd
in der Nederla
Gods, Koning
bij de gratie
Wij Beatrix, enz. enz. enz.
,
Oranje-Nassau
saluut! doen
of horen lezen, , dat het in v
zullen zien
ea
genomen hebben
Allen, die deze
overweging
met de behoeft
Alzo Wij in
elingen en
jk is de Winkelso
jke ontwikk
regels wenseli
maatschappeli
tot de
oudiging van regels met betrekking
in e
en vereenv
anders dan
n,
door ruimere
en
goedere
koop
vervang
worden te
de tijden waarop
ieren mogen
winkels en
aan particul
bedrijfsmatig
d, en m
van State gehoor
verkocht;
Wij, de Raad goedgevonden en verst
Zo is het, dat
hebben
Generaal,
der Statenn bij deze:
en verstaa
goedvinden
Artikel 1

w
bepalingen
berustende met uitzon
en de daarop
lijke zaken,
In deze wet
;
roerende lichame betaalmiddelen
goederen:
da
wettige
buitenlandse een goed koopt anders
landse en
degene die
particulier:
elijke beslot
of bedrijf;
een beroep voor het publiek toegank
verko
plegen te worden
winkel: een
particulieren
goederen aan
Artikel 2

voor het publiek
n een winkel
1. Het is verbode
na 19 u
;
a. op zondag arsdag, op Goede Vrijdag op 2
rdag,
b. op Nieuwja g, op tweede Pinkste na 19 uu
aartsda
op 4 mei
op Hemelv
Kerstdag en
uur.
uur en na 22 eerste l
eerste en tweede
gen voor 6
het
c. op werkda verboden op de in
anders
2. Het is voorts ing van een bedrijf,
verkopen
uitoefen
bieden of te
tijden in de
koop aan te
goederen te
ieren.
particul
met
aanraking

Staatsblad

niet aan te sporen,
ik moest ze tegen zichzelf
in bescherming nemen’

Klaassen ziet dat de arbeidsmarkt verandert. Jongeren zoeken geen baan meer voor het leven. ‘Ze willen verschillende dingen ervaren.
Wij moeten ze als organisatie overtuigen dat ze bij ons kunnen groeien. Wat hebben wij hen te bieden? Bij de GGD zie ik al dat steeds
meer mensen bewust kiezen voor de GGD omdat ze daar die groeimogelijkheden krijgen. Bij de Veiligheidsregio komt dat ook.’
Klaassen weet zelf wat het is om zich als mens en professional te ontwikkelen. ‘Ik ben opgeleid als arts. Dat is eigenlijk een beroepsopleiding, maar dan academisch. Naar verloop van tijd kwam ik erachter dat ik besturen en beleid heel leuk vond. Ik werkte toen al bij
de GGD en daar heb ik de kans gekregen om mij verder te ontwikkelen in die richting. Ik heb nu het gevoel dat ik er een nieuw vak bij
heb geleerd en een ander talent heb aangeboord. Die groei gun ik andere mensen ook. Sta ervoor open. Je weet nooit wat op je pad
kan komen!’

Solvus is sinds december 2020 Talentsourcer
Dezelfde kwaliteit van dienstverlening
onder een nieuwe naam

Op 3 december 2020 is Solvus onderdeel geworden van Talentsourcer Groep. De verschuiving van USG People naar
Talentsourcer is onderdeel van de versterking en verbreding van de dienstverlening die Talentsourcer biedt voor het
werven en organiseren van vaste en tijdelijke arbeidskrachten.
Talentsourcer richt zich sinds zijn oprichting in 2012 op het optimaliseren en beheren van recruitmentactiviteiten van
organisaties in de publieke en private sector. Hiermee worden deze organisaties in staat gesteld om op flexibele wijze
op en af te schalen met recruitmentcapaciteit en de kosten van externe werving-en-selectiebureaus te reduceren.
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Het voltallige team van de Inhuurdesk IGOM en het Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM blijven de vertrouwde dienstverlening binnen IGOM leveren.
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1995
1996

IGOM Historie

11 april 1995

Oktober 1999

De IGOM-initiatiefgroep van personeelsfunctionarissen van een aantal Zuid-Limburgse
gemeenten roept colleges op te
reageren op het initiatief.

Petra Steenbakkers wordt adviseur bij
Service- en Mobiliteitscentrum IGOM.

1 januari 1996
IGOM en Mobiliteitsbureau Zuid-Limburg
gaan samen met contractpartner Start
People van start met 22 deelnemende
Zuid-Limburgse gemeenten.

2000
Voorzitter Louk Bongarts geeft het stokje over
aan de nieuwe voorzitter Paul Stallenberg.
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2000

Eind 2000
Masja Janssen start als projectcoördinator
bij Service- en Mobiliteitscentrum IGOM.

Januari 1996

17 mei 2001

Eerste uitgave vacaturekrant. Destijds hét
communicatiemiddel voor het bevorderen
van mobiliteit onder medewerkers van
de deelnemende IGOM-organisaties

Tweede contractondertekening samenwerking IGOM-Start People in het Fortuna
stadion.

2001

December 2001
Februari 1996
Officiële aftrap van IGOM en Mobiliteitsbureau Zuid-Limburg in FestiVillage Maastricht.
De festiviteit draagt de toepasselijke titel
‘Viva Mobile’, onder leiding van gastheer
Koning Mobilé; naar eigen zeggen de
grondlegger van de mobiliteitsgedachte!

IGOM gaat digitaal: de eerste versie van
igom.nl verschijnt online. De site is alleen
beschikbaar voor ‘interne’ IGOM-medewerkers.

2002
Werkgroep Imago initieert de ontwikkeling van een nieuw logo, de
‘IGOM-button’ ziet het licht.

1 juni 1996
De eerste mobiele medewerker verruilt
na veertien jaar zijn baan bij de gemeente
Schinnen voor een nieuwe uitdaging
bij de gemeente Gulpen als Eerste
Medewerker Archief Interne Zaken.

2002

Juni 2003
IGOM interactieve contactpersonenbijeenkomst over de grens ‘Toeren door Voeren’.

2003 A+O fonds Gemeenten benadert

2003

IGOM voor een pilot re-integratie.

November 1996
Mobiliteit: modegril of bittere noodzaak?
Training van Mobiliteitsbureau Zuid-Limburg
voor management IGOM.

1997

1998

Mobiliteit in de praktijk: stuivertje wisselen
tussen Brunssum, Heerlen en Nuth. De ene
collega vertrekt (tijdelijk) en een nieuwe
kandidaat treedt aan, waardoor ergens
anders ook weer een vacature ontstaat.

Kick-off IGOM Spoort… Het project
heeft tot doel om bij IGOM organisaties
het ziekteverzuim te verminderen, de
kwaliteit van de re-integratietrajecten
te verbeteren en de uitwisseling van
re-integratiekandidaten te bevorderen.

2005
IGOM opent haar site ook voor externe
banenzoekers.

Maart 1998
De honderdste plaatsing! De honderdste
ambtenaar met een vast dienstverband
bij een van de aangesloten organisaties
is op een bij het mobiliteitsbureau
aangemelde vacature aangenomen!

Juni 1999

IGOM MAGAZINE

Samenwerking met mobiliteitsbureau
Noord- en Middenlimburg. Op verzoek van
de stuurgroepen in de beide regio’s worden
afspraken gemaakt om de mogelijkheden
voor (geografische) mobiliteit te vergroten.

2004

Maart 2005

2005

Dorine Janssen wordt adviseur bij
Service- en Mobiliteitscentrum IGOM

Juni 2005
IGOM contactpersonenbijeenkomst samen
‘Dwalen door Europa, Toendra, Amazonia,
Namibia en Congo’ in het Gaia park.

Lees meer over de IGOM .
historie op pagina 24 .
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12 Interview Bert Timmermans
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Mobiliteit is het sleutelwoord bij IGOM. Uiteraard mag je van de voorzitter verwachten dat hij
het belang daarvan onderkent. Huidig voorzitter
Bert Timmermans zette dit kracht bij door afgelopen jaar zijn functie als gemeentesecretaris in
Voerendaal te verruilen voor dezelfde functie in

ZES VRAGEN AAN...
BERT TIMMERMANS

het Noord-Limburgse Bergen. Tegelijkertijd blijft

VOORZITTER IGOM

de toekomst. Door Jos Widdershoven

Waarom is IGOM 25 jaar geleden eigenlijk opgericht?

Vorig jaar was er een nieuwe aanbesteding. Wat is er veranderd voor IGOM?

‘Een aantal mensen had destijds voor ogen om organisaties – en dan vooral de mensen binnen die organisaties – optimaal te laten
functioneren vanuit een aantal kernthema’s, te weten: mobiliteit, flexibiliteit, het delen van kennis en het bieden van loopbaanbegeleiding. Die vragen zijn nu nog steeds relevant en actueel. De context is wel wat gewijzigd. Maar mobiliteit is nog steeds aan de orde
van de dag. Zeker nu, in tijden van corona. Sommige sectoren kampen met tekorten, anderen hebben het lastig om personeel bezig te
houden. Maar ook zonder corona is mobiliteit actueel. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de jongeren. Wat zijn hun kansen op
de arbeidsmarkt? Via stageplekken kunnen ze kennismaken met de organisaties en het werkveld. Daar is erg veel vraag naar en IGOM
kan die organisaties goed helpen.’

‘Als gevolg van de aanbesteding van afgelopen jaar zijn we deels een nieuwe koers ingeslagen. We zijn gestart met een Inhuurdesk.
Dit betekent dat we de aangesloten organisaties met een inhuurvraag ontzorgen door de flexibele inhuur via de Inhuurdesk en het
mobiliteitscentrum op te lossen. De match tussen vraag en aanbod vindt plaats bij de Inhuurdesk. De Inhuurdesk is er dus om aan de
wensen van de organisaties tegemoet te komen. Een mooie aanvulling op de bestaande producten en diensten van IGOM.’

Hoe bijzonder is het dat IGOM 25 jaar bestaat?
‘Laat ik voorop stellen dat het bijzonder is om te zien dat de mensen die er 25 jaar geleden mee zijn begonnen toen al de waarde zagen
van hetgeen we nu nog steeds doen. Vanaf deze plek wil ik die mensen – die destijds aan de wieg hebben gestaan – dan ook nogmaals
danken. Ik denk dat dit heel bijzonder is. IGOM is een netwerkorganisatie, waardoor individuele organisaties telkens een vrije en
zelfstandige keuze maken om daaraan deel te nemen. Als je bedenkt dat IGOM nu uit maar liefst 34 aangesloten organisaties bestaat,
dan denk ik dat dat genoeg zegt over het belang en de toegevoegde waarde van IGOM.’

Waar komt die toegevoegde waarde nadrukkelijk naar voren?

gesprek over 25 jaar IGOM, het belang van het
netwerk, successen uit het verleden en een blik in

Hoe kijkt IGOM naar de toekomst?
‘De toekomst van IGOM is er in ieder geval op gericht om het aanbestedingscontract goed uit te voeren. Daarbij willen we graag het
thema mobiliteit nog wat steviger aanzetten. We faciliteren mensen nu gedeeltelijk met loopbaanbegeleiding. Waar we naar op zoek
zijn is het ontwikkelen van een databank waarin wij actuele informatie hebben van mensen die een stap willen zetten in hun loopbaan
of naar een andere sector willen overstappen. En dat we die mensen dan meteen kunnen betrekken bij de matchingsvraagstukken die
er zijn om nieuwe vacatures in te vullen. Daar willen we nog wat meer op focussen.’

Met een 25-jarig jubileum pak je normaal groots uit, dat is nu wat lastiger. Hoe gaat IGOM
hiermee om?
‘Uiteraard hebben we te maken met wat beperkingen als het gaat om het vieren van ons 25-jarig jubileum. Dit magazine is er in elk
geval, waarin we terugkijken op die 25 jaar via onder andere interviews en fotomateriaal. Dat doen we ook digitaal. Op de site www.
igom25.nl kijken we ook terug aan de hand van filmpjes, fotomateriaal, interviews en verhalen. Kortom, een bloemrijke lezing van
alles wat er in die 25 jaar is gebeurd.
En daarnaast – en dat is echt onze ambitie – is het de bedoeling om in de loop van 2021 een jaarcongres te organiseren zoals we dat
andere jaren ook hebben gedaan, met inachtneming van de dan geldende maatregelen uiteraard. En dat krijgt dan natuurlijk wel een
heel feestelijk tintje, met een interessant dagprogramma. Het is nog koffiedik kijken wanneer dat mogelijk is. Waarschijnlijk pas in het
derde of vierde kwartaal van 2021.’
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Centrale uitgangspunt voor IGOM is het delen van kennis. Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij de IGOM Academie. Daar worden
medewerkers getraind, kunnen ze opleidingen en cursussen volgen. We verzorgen diverse bijeenkomsten voor medewerkers, aan de
hand van verschillende onderwerpen. Dat is allemaal gericht op het delen van kennis: het verder bekwamen in vaardigheden. Nieuwe
kennis krijgen ze via de opleidingen, maar kennis wordt ook gedeeld door het onderlinge contact tijdens de bijeenkomsten. Het belang
van een opleidingsacademie is heel groot. Een leven lang leren is het devies. Dat betekent ook dat wij mensen binnen IGOM cursussen
en trainingen kunnen aanbieden die voortvloeien uit de behoefte vanuit de organisaties. We faciliteren dat als IGOM. We kunnen een
goed podium bieden, vanuit 34 organisaties. Dan heb je ook volume om een goed trainingsaanbod te realiseren.

Timmermans aan als voorzitter van IGOM. Een
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DE CORONACRISIS IS GEEN SPRINT
MAAR EEN MARATHON
Terwijl veel Limburgers nog volop genieten van carnaval, sijpelen op carnavalsdinsdag bij de GGD de eerste verontrustende
berichten binnen. Een uitbraak van het coronavirus vlak over de grens in Heinsberg. Tot dat moment kwam het coronavirus wel al in het nieuws, maar opeens kwam het echt dichtbij. Een reconstructie vanuit de GGD Zuid-Limburg, die uit het
niets een compleet nieuwe afdeling uit de grond stampt. Tevens een goede testcase voor de net ingerichte Inhuurdesk van
IGOM, die al het personeel selecteert en administreert.

mee verantwoordelijk voor de uitvoer van de Inhuurdesk. De eerste taak voor de Inhuurdesk is om het proces te standaardiseren.
‘In het begin van een dergelijke crisis staat het misschien niet bovenaan het prioriteitenlijstje, maar alle Nederlandse publieke
instellingen moeten volgens het aanbestedingsrecht flexibel inhuren. Dat was voor ons de belangrijkste taak in het begin’, zegt
Badeaux. Tegelijkertijd kijkt de Inhuurdesk naar de kostencomponent. Badeaux: ‘Dat geeft een interessant proces, waar wij in zijn
gespecialiseerd.’

Echte GGD’ers

Jeannette Claus, manager personeel en talentontwikkeling bij de GGD Zuid-Limburg,
kan zich alles nog herinneren alsof het gisteren gebeurde. ‘Vanaf carnavalsdinsdag was
duidelijk dat corona een enorme impact zou krijgen. Niet alleen op de GGD, maar op de
hele samenleving. De eerste vraag die wij ons stelden was: “Hoe gaan we deze klus met
z’n allen aanpakken?” We keken in eerste instantie alleen binnen de GGD’, zegt Claus. Er
wordt direct een callcenter ingericht waar ongeruste mensen terecht kunnen met vragen.

Binnen een week krijgt het callcenter meer telefoontjes te verwerken dan normaal in een
jaar tijd. ‘We hadden meteen in de gaten: dit wordt echt veel groter dan we ooit hadden
bedacht; dan heel Nederland had gedacht’, aldus Claus. De GGD ziet dan dat de coronacrisis geen sprint is, maar een marathon. Extra hulp is hard nodig.

Claus wil vooral kwalitatief goede mensen inzetten in de frontlinie. ‘Zij komen voor een
specifieke opdracht, waar we ook een apart opleidingsprogramma voor hebben ontwikkeld. De samenwerking met en het vertrouwen in de Inhuurdesk is ontzettend belangrijk.
Ondanks de goede service van de Inhuurdesk was het voor ons wel van belang dat we
al die 400 nieuwe medewerkers ook zelf hebben gezien en gesproken. Niet omdat we er
niet op vertrouwen dat op papier al een goede selectie is gemaakt, maar wel omdat deze
nieuwe medewerkers ook gelijk het visitekaartje zijn van de GGD. Als jij als burger in
aanraking komt met het coronavirus en je belt naar het callcenter, dan is die medewerker
aan de andere kant van de lijn jouw eerste contact met de GGD. Daarom is het voor
ons heel belangrijk dat die medewerkers zich ook GGD’er voelen. Hetzelfde geldt voor
bron- en contactonderzoek; als je gebeld wordt in verband met een positieve coronatest,
dan belt de GGD. Als je naar de teststraat gaat om een test af te nemen; staat er een
medewerker van de GGD. Het zijn voor ons dus niet zomaar uitzendkrachten. Het zijn
echt GGD-medewerkers. Ze horen er echt bij’, verduidelijkt Claus. De GGD is en blijft
eindverantwoordelijk. Te allen tijde is er een arts of verpleegkundige van de unit infectieziektenbestrijding aanwezig.

Helpende handen

Een aanspreekpunt

Een geluk bij de coronacrisis is dat het zoveel impact heeft, dat veel mensen zich
spontaan melden om te helpen. Mensen met verschillende achtergronden. Daarnaast
onderhoudt de GGD goede contacten met de Universiteit Maastricht. Een oproepje
op Facebook levert de GGD in een mum van tijd 200 reacties op van geneeskundestudenten die willen helpen. Georganiseerde hulp komt vanuit IGOM, waar aangesloten
organisaties – zoals de GGD – sinds begin 2020 terecht kunnen bij de Inhuurdesk voor
het verzorgen van tijdelijke inhuur. ‘Het aanbod was niet zozeer het probleem voor
de GGD. De uitdaging zat hem vooral in de kwaliteit van het personeel. De GGD is
een klant met heel specifieke profielen. Ze halen normaal gesproken ook niet veel
mensen van buiten naar binnen omdat ze stabiele processen hebben, met een goede
bezetting’, zegt Michel Badeaux, operationeel directeur van Talentsourcer en daar-

De Inhuurdesk maakt het proces voor de GGD een stuk makkelijker. Er is één aanspreekpunt
waar de GGD de inhuurvragen kan neerleggen. Die vraag wordt vervolgens breed uitgezet
onder de bij Talentsourcer aangesloten leveranciers. De GGD hoeft niet met verschillende
uitzendbureaus te onderhandelen over de prijs. Tijdens het hele proces wordt de GGD ontzorgd. ‘Het inhuren en inzetten van mensen wil je goed en rechtmatig doen. Ook de GGD
wil dat het goed georganiseerd is. Daar staan wij ook voor. We hebben naar buiten toe een
strak en eenduidig proces, iedereen heeft ook de kans om mee te doen in dit project. Maar
er gelden wel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo kunnen we ons echt focussen op
de kerntaak en niet enkel op het administratieve proces. Uiteindelijk willen we dat de nieuwe
mensen het visitekaartje zijn van de GGD. We zorgen ervoor dat alles rondom hen en het
inhuurproces goed geregeld is. Daar zijn we ook optimaal op ingericht’, zegt Badeaux.

Binnen een week krijgt
het callcenter meer telefoontjes
dan normaal in een jaar

CONSTANT OPSCHALEN
De personeelsbehoefte bleef gedurende het jaar alleen maar toenemen bij de GGD. Het begon met 80 vrijwilligers.

Al met al heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat er tot nu toe al 623 extra (tijdelijke) medewerkers bij de GGD gewerkt hebben
of nog werkzaam zijn.

Claus en Badeaux kijken met vertrouwen naar de toekomst. ‘Ik hoop natuurlijk dat we deze pandemie snel achter ons kunnen laten,
zodat ons dagelijks leven weer wat blijer en gelukkiger kan worden’, zegt Badeaux. Tegelijkertijd is hij heel blij en trots dat de samenwerking tussen de Inhuurdesk en de GGD zo goed verloopt. ‘Dat geldt voor mij net zo. GGD’s in andere regio’s hebben het mogelijk op
een andere manier ingericht. Als we nu opnieuw de keuze moesten maken, zouden we het op dezelfde manier aanpakken’, zegt Claus
die vooral nog wil benadrukken dat het een teamprestatie is. ‘Ik ben erg trots op alle mensen die wij ingehuurd hebben, maar ook op
onze eigen medewerkers die vanaf dag één hebben gezegd: ik ga hieraan meewerken en helpen.’ Claus staat nog extra stil bij de mensen op de achtergrond. ‘We zien vaak de frontlinie. Maar je moet je voorstellen dat er nu ongeveer 340 medewerkers extern voor onze
organisatie werken. Die hebben allemaal een account nodig, een laptop. Denk ook aan het inregelen van de teststraten. Alles rondom
ict, infrastructuur en facilitaire zaken. Er zit ook nog heel veel werk aan de achterkant. Die medewerkers verdienen ook een compliment.
Als je goed met elkaar samenwerkt, dan kun je als organisatie heel veel. Dat maakt mij supertrots dat ik hieraan mag bijdragen.’
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Inmiddels zijn de cijfers (11 januari 2021):
285 medewerkers voor callcenter en bron- & contactonderzoek 105 medewerkers voor de teststraten
50 medewerkers voor bloedonderzoek (inmiddels gestopt)
78 medewerkers voor de XL-teststraat in Maastricht
30 medewerkers in de ondersteuning
75 medewerkers voor het vaccineren (+190 nog in procedure)

Vertrouwen in toekomst
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Carola Theuns | HR-adviseur Sportstichting Sittard-Geleen
25 jaar IGOM, wat een mooie mijlpaal!
‘Een mooie mijlpaal voor een mooie organisatie’
Als HR-adviseur van een vrij kleine organisatie met een kleine HR-afdeling ben ik blij dat ik regelmatig met
collega’s van andere organisaties kan sparren. Dit gebeurt zowel in de werkgroep Arbeidsvoorwaarden &
Rechtspositie, bij cursussen of als we elkaar opzoeken binnen het opgebouwde netwerk. Dit levert soms
leuke discussies op en geeft extra inzicht in bepaalde zaken.
Daarnaast ben ik zeer te spreken over de cursussen en trainingen die via IGOM aangeboden worden. De
onderwerpen zijn interessant en inhoudelijk van een hoog niveau. Ik wijs dan ook regelmatig medewerkers
van onze organisatie op het opleidingsaanbod van IGOM.
IGOM, gefeliciteerd met jullie jubileum en op naar de volgende 25 jaar!

Mirjam van Zeijl | beleidsadviseur P & O Gemeente Beek
IGOM gaat inmiddels veel verder dan alleen mobiliteit. IGOM betekent voor mij op een – voor werkgevers
en werknemers – laagdrempelige manier, via krachtenbundeling samenwerken in en aan mobiliteit, ontwikkeling, loopbaanambities, vervangingsvraagstukken en kennisdeling. Voor werkgevers bijvoorbeeld via
het mobiliteitsoverleg, het WIE-platform en de gezamenlijke Inhuurdesk. Voor werknemers via de IGOM
Academie, de vacaturebank en het carrièregesprek.
De gezamenlijke overleggen en contactmomenten zorgen er bovendien voor dat we elkaars netwerk benutten en dat de onderlinge kennisdeling wordt bevorderd over een breed scala aan HR-aangelegenheden.
In aanloop naar complexe vraagstukken maken we hierdoor dankbaar gebruik van elkaars expertise. Een
voorbeeld is het HR-overleg Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie dat aanvankelijk werd gestart rondom
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en daarna is gecontinueerd om meerdere onderwerpen op het gebied van HR met elkaar te blijven bespreken.
Ik kijk ernaar uit om de samenwerking binnen IGOM de komende jaren voort te zetten en verder te
versterken!

Angela van de Schraaff | Senior medewerker juridische zaken en personeel Gemeente Landgraaf
IGOM is voor mij vooral een organisatie die helpt bij kennisdeling en het opdoen van nieuwe kennis. Ik
ben lid van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie. Binnen deze werkgroep delen we kennis
en ervaringen op het gebied van HRM. Het is goed om te horen waar andere organisaties tegenaan lopen,
welke vragen daar leven en hoe zij zaken aanpakken. Daarnaast leer je collega’s van andere deelnemende
organisaties uit de regio kennen waardoor je een netwerk opbouwt.
VOORJAAR 2021
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Verder biedt IGOM nuttige cursussen en workshops aan. Bijvoorbeeld voor de invoering van de Wnra heeft
IGOM een prima verzorgde meerdaagse cursus arbeidsrecht voor personeelsmedewerkers georganiseerd
waar ik veel aan heb gehad. Het voordeel van deze collectieve cursussen is dat je niet zelf allerlei aanbieders hoeft te zoeken en dat de cursus in de regio wordt georganiseerd. En ook dit soort bijeenkomsten zijn
goed voor het onderhouden van je netwerk binnen de regio.
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Bij alles de vraag stellen:
Wat levert dit op voor
onze inwoners?
Terwijl de fotograaf alles in gereedheid brengt voor het maken van de foto’s loopt een collega van Van Aaken
voorbij. ‘Je mag zo ook wel op de foto’, zegt ze lachend. De nieuwe gemeentesecretaris van Roermond – ze begon in
september 2020 – staat dicht bij haar medewerkers. Door Jos Widdershoven
Ze communiceert helder en maakt graag even tijd
voor persoonlijke aandacht. Haar entree als gemeentesecretaris had ze daarom anders gewenst, maar gegeven de omstandigheden is Van Aaken blij met het
warme welkom in Roermond. ‘Ik leer Roermond vooral
vanaf mijn zolderkamer kennen. Waar je je normaal
voorstelt aan het personeel, gaat het nu vooral via
webinars en online vergaderingen. Daar waar het werk
fysiek wordt uitgevoerd – bijvoorbeeld bij de handhavers – kan ik ook echt meelopen en het werk buiten

Ik leer Roermond
vooral vanaf mijn
zolderkamer kennen
zien. Helaas is dat maar beperkt.’ Van de ruim 600
medewerkers van de gemeente, werken er nog maar
enkele tientallen op locatie.

met als een van de eerste punten, een structuurverandering binnen de organisatie. ‘De hark wordt wat anders neergezet’, legt Van Aaken overdrachtelijk
uit. ‘We kijken of we de taken wel goed hebben belegd, bij de juiste mensen.’

Mensenwerk
Door de hark wat anders neer te zetten, is het in het begin lastig om hem
in beweging te krijgen. ‘Uiteraard kijken we naar onze mensen. Iedereen is
anders. De een vindt een verandering fijn, iemand anders heeft er moeite
mee’, aldus Van Aaken. Het vraagt ook om een andere manier van werken bij
medewerkers; meer met de blik naar buiten. ‘Dat is een cultuuromslag en kun
je niet van de een op de andere dag realiseren. Het gaat met kleine stapjes’,
zegt Van Aaken. Een voorbeeld van zo’n klein stapje is dat medewerkers er
bewuster van worden dat ze de werkzaamheden niet voor zichzelf doen. ‘We
moeten ons bij elke actie afvragen: “Wat hebben onze inwoners hieraan?”.
Dat doe ik zelf ook als ik een nieuw plan onder ogen krijg. Dan stel ik mij de
vraag: “Waarom doen we dit? Wat hebben onze inwoners hieraan?” Dat moet
uiteindelijk een automatisme worden voor onze medewerkers.’

Samenwerking

De medewerkers richten zich dus nadrukkelijker op het belang voor de
inwoners en als organisatie wordt gekeken naar samenwerking met partijVan Aaken heeft een duidelijke taak meegekregen en in Roermond en omliggende gemeentes. ‘We zijn daarvoor nu zaken
bij haar aanstelling. Roermond heeft ervoor gekozen aan het verkennen. In Noord- en Midden-Limburg werken we binnen een
om de organisatie door te ontwikkelen. Van Aaken aantal gemeenschappelijk regelingen samen. We zijn nu aan het verkennen
legt uit: ‘Het is de bedoeling om integraler te werken. of we binnen die gemeenschappelijke regelingen kunnen afspreken dat één
Om intern beter samen te werken, maar vooral om gemeente alle werkzaamheden op een bepaald gebied voor zijn rekening
beter samen te werken met onze inwoners. Dat we als neemt en dat een andere gemeente dat op een ander gebied voor zijn rekegemeente meer naar buiten treden in plaats van de ning neemt. Daarmee werk je veel efficiënter – zowel voor de gemeente als
dingen te bedenken tussen de muren van het stadhuis.’ voor de gemeenschappelijke regelingen – maar ben je ook veel meer vanuit
Van Aaken geeft aan dat dit nu ook al gebeurt, maar het idee van één overheid aan het werk.
nog te weinig. Om dat te bewerkstelligen is niet alleen
Van Aaken nieuw aangesteld, maar in de zomer van Leren van elkaar
2020 trad een nieuw managementteam aan. Het nieu- Van Aaken ziet in IGOM een belangrijke partner om samen op te trekken in
we team is een organisatie-ontwikkeltraject gestart bepaalde uitdagingen. ‘We moeten de gezamenlijkheid zoeken en niet indi-

Structuurverandering
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Onderweg naar wendbare en
vitale gemeenten in Limburg

vidueel het wiel uitvinden. Heel veel soortgelijke ontwikkelingen vinden nu
plaats bij alle gemeentes. Dus daar kun je ook veel van elkaar leren.’ IGOM
vervult daarin een belangrijke rol. Van Aaken is sowieso groot voorstander
van samenwerken. Dat brengt ze mee uit haar vorige functie bij de gemeente
Cranendonck in Noord-Brabant. ‘Bij een kleine gemeente doe je het werk met
veel minder mensen en heb je te maken met mensen die meerdere petten op
hebben. Zij hebben eigenlijk dubbele banen. Tegelijkertijd is één persoon verantwoordelijk voor één onderdeel. Je werkt dan eigenlijk al vanzelf integraal.
Een persoon werkt voor natuur en tegelijkertijd voor recreatie en toerisme.

Verandering is een gegeven voor gemeenten. Om met hoogleraar Jan Rotmans te spreken: ‘We
leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’ Digitalisering, gebruik van data, een veranderende bevolkingsopbouw, decentralisaties,
globalisering en klimaatverandering hebben allemaal hun weerslag op gemeenten. De
coronacrisis laat meer dan ooit zien dat zekerheden instabiel zijn. Ieders talent is nodig
om met elkaar tot nieuwe oplossingen te komen.

Aan de andere kant betekent het ook dat je met veel minder mensen hetzelfde werk moet doen. Het aantal producten of diensten die een gemeente
levert, zijn eigenlijk overal hetzelfde. Alleen komt het in een kleine gemeente
minder vaak voor. Aan beide systemen kleven voor- en nadelen. ‘Ik denk wel
dat voor een kleine gemeente al snel geldt dat je te klein bent om dingen
zelf te organiseren. In Cranendonck werkten we bijvoorbeeld samen met

door Karin Sleeking

Wat onverminderd blijft, is dat medewerkers voor gemeenten werken omdat ze aan
een maatschappelijk doel willen bijdragen. Daarvoor zijn in toenemende mate andere
vaardigheden en competenties nodig. Hoe werk je samen; met collega’s, inwoners en
andere belanghebbenden? Hoe innoveer je zodat je de samenleving optimaal kunt faciliteren? Hoe organiseer je het werk? Hoe blijf je vitaal? En: hoe blijft iedereen bij met de
laatste ontwikkelingen?
worden om dat nog beter voor elkaar te krijgen. Ik
merk bijvoorbeeld dat mobiliteit nu ook soms als een
bezwaar of bedreiging wordt gezien. Een bedreiging
voor organisaties onderling, maar ook voor het individu. Het wordt door een medewerker soms als een
bedreiging ervaren als iemand je vraagt om je talenten
ergens anders te laten zien. Terwijl dat in de basis een

Mobiliteit wordt nog
te vaak als een bedreiging
gezien
Valkenswaard en Heeze-Leende.’ Die drie gemeenten hebben de bedrijfsvoering en de uitvoering van het sociaal domein samengevoegd. ‘Voor een
eigen HR- of financiële afdeling waren we gewoon te klein. En die processen zijn eigenlijk overal hetzelfde, dus dan is het relatief eenvoudig om dat
samen te voegen’, aldus Van Aaken. Het maakt je veel minder kwetsbaar.

Talent benutten
Het gaat er volgens Van Aaken vooral om dat talent goed wordt benut. ‘Ieder
mens heeft talenten. Het is de kunst om die talenten op de juiste plek en de
juiste manier in te zetten. Ook daar kan IGOM een belangrijke rol in vervullen. Ik hoop dat er in de toekomst nog een aantal dingen ontwikkeld kunnen

positief signaal is.’ Mobiliteit betekent niet altijd dat je
naar een andere organisatie gaat. Het kan ook betekenen dat je intern overstapt. Denk aan een switch van
sport naar jeugdzorg. Wat betreft mobiliteit geeft Van
Aaken zelf het goede voorbeeld. Ze werkte op uiteenlopende plekken in verschillende functies.
‘Ik heb op verschillende plekken gekeken en ik heb
er altijd enorm veel plezier aan beleefd om ergens
anders te beginnen. De ervaring uit mijn vorige banen
breng ik hier weer opnieuw in. Het geeft nieuwe energie. Dat wens ik alle medewerkers toe.’

Corona als katalysator
Ook hier blijkt de coronacrisis een katalysator. Digitaal werken is in snel tempo voor veel
medewerkers normaal geworden. Hybride constructies van werken op kantoor, locatie
en thuis brengen vraagstukken met zich mee op het gebied van werk-privébalans, vitaliteit, samenwerking, leiderschap en collegialiteit. Het bedienen, faciliteren en betrekken
van de inwoner krijgt anders vorm. Ondertussen staan de gemeentelijke financiën meer
dan ooit onder druk.
Sleeking stelt dat uitgangspunten als duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en
vitaliteit in zicht moeten worden gehouden zodat gemeenten hun taken goed kunnen
blijven uitvoeren. Voor A&O fonds Gemeenten is de uitdaging om – aan de hand van
actuele thema’s en vraagstukken – dwars door de hele gemeentelijke organisatie medewerkers te inspireren en te ondersteunen. Sleeking is trots op de samenwerking met
IGOM tijdens de afgelopen jaren. Samen werken aan intersectorale mobiliteit met www.
jouwtoekomstisnu.nl en het nog lopende ESF Project Grip op Loslaten met onder meer
de gemeenten Kerkrade, Vaals en Sittard-Geleen. Hierin pakken de medewerkers een
actueel onderwerp uit hun dagelijkse praktijk (look-think-act) op en al doende krijgen ze
inzicht in houding- en vaardigheidsvraagstukken. In beweging zijn en blijven is voor de
deelnemende gemeenten erg belangrijk.
Grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een langetermijnvisie en om ruimte
voor innovatie. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en de maatschappij
verandert voortdurend. Door op kleine schaal te experimenteren wordt de creativiteit,
leergierigheid en wendbaarheid van medewerkers aangesproken en ontstaat (gezamenlijk) eigenaarschap. A&O fonds Gemeenten wil daarbij ondersteunen door gemeentelijke
vernieuwers in alle beleidsdomeinen te verbinden en te inspireren.

Drie functies A&O fonds Gemeenten
AGENDEREN door initiatieven en
ontwikkelingen te signaleren en te
stimuleren
GIDSFUNCTIE door kennis en informatie te verzamelen, ontwikkelen, verrijken, delen en verspreiden
PLATFORMFUNCTIE door gemeenten
en medewerkers te verbinden op thema’s en projecten.

Thema’s A&O fonds Gemeenten (2021-2024)
Namens alle HRM-medewerkers van Waterschap Limburg feliciteer ik IGOM van harte met het 25-jarig jubileum. De deelname
aan het samenwerkingsverband heeft ook ons veel te bieden, zoals: de portal waarop wij onze talrijke vacatures en stageplaatsen
publiceren, de Inhuurdesk voor externe inhuur (via Talentsourcer), trainingen en evenementen en talloze andere activiteiten op
het gebied van mobiliteit binnen de regio.
Last but not least: “Wij zijn er trots op onderdeel uit te maken van IGOM!”

FELICITATIES
AAN IGOM

Hoe blijf je als gemeente wendbaar en benut je ieders talent? De ondersteuning van
A&O fonds Gemeenten richt zich de komende jaren op vijf essentiële thema’s, die
leiden tot wendbare en vitale medewerkers en organisaties:
■ Vitaliteit
■ Talent voor de toekomst
■ Leren en ontwikkelen
■ Eigen regie in loopbaanontwikkeling
■ Leiderschap en cultuur
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Jeannoux van Winkel | Waterschap Limburg
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Regionaal Mobiliteitscentrum en Inhuurdesk

Kennis behouden en mobiliteit bevorderen
Het was niet het makkelijkste jaar om de dienstverlening binnen IGOM uit te breiden met een managed service provider voor alle externe inhuur. Toch kan de Inhuurdesk – gestart in januari 2020 – terugkijken op een vliegende start.
De wisselwerking met het Regionaal Mobiliteitscentrum is van duidelijke toegevoegde waarde voor de aangesloten
IGOM-organisaties en zorgt voor een totaaloplossing voor een efficiënte instroom, administratie en ontwikkeling
van het menselijk kapitaal.

bijvoorbeeld om het bemannen van een complete teststraat. Dat is al gauw een man of vijftig’, aldus Dahmen. In totaal zijn er in 2020
tussen de 1.070 en 1.080 mensen bemiddeld door de Inhuurdesk. De organisaties weten de Inhuurdesk dus zeker al te vinden, al kan
het natuurlijk altijd nog beter. Die verbetering komt grotendeels vanzelf. Nu lopen een aantal opdrachten nog op de oude manier, maar
beetje bij beetje wordt alles omgezet naar de nieuwe werkwijze. De automatisering zorgt ervoor dat processen eenvoudiger en sneller
verlopen. De uitgebreide lijst aan leveranciers – met een breed pallet aan sectoren – zorgt ervoor dat de Inhuurdesk een gedegen
kandidatenaanbod kan realiseren voor de inhurende organisaties.

Academie
De belangrijkste doelstelling van IGOM is om de aangesloten organisaties maximaal te ontzorgen. Met de toevoeging van de Inhuurdesk
kunnen de personeelsvraagstukken van de aangesloten leden nog sneller en adequater worden opgelost. ‘De Inhuurdesk is er voor de
inhuur van tijdelijk personeel en zzp’ers. Alle aangesloten organisaties regelen hun externe inhuur nu op een gestructureerde manier, via
een geautomatiseerd inhuurproces. Een aanvraag voldoet altijd aan de wettelijke aanbestedingsregels en de tarieven en administratieve
processen worden actief beheerd’, zegt Judith Dahmen, sinds december 2020 manager van de Inhuurdesk. De Inhuurdesk evalueert een
aanvraag altijd samen met de inhurende manager en kan op die manier de aanvraag effectief en gericht uitzetten binnen het netwerk
van leveranciers. De Inhuurdesk verzorgt de preselectie van sollicitanten en zorgt dat inhurende manager zich in het finale selectieproces enkel hoeft te richten op kwalitatieve kandidaten die passen binnen de afgesproken bandbreedte. De finale kandidaat wordt na
akkoord in het inhuursysteem (Netive)
verder geadministreerd en opgevolgd
gedurende de inhuurtermijn. Op deze
manier worden de inhurende manager,
de inhuurkracht en leverancier volledig
ontzorgd.

Ondanks het thuiswerken wil je dat de organisaties
weten dat ze bij ons terecht kunnen met tijdelijke
capaciteitsvraagstukken

Versterken
Collegamanager Masja Janssen-Lacroix van het Regionaal Mobiliteitscentrum ziet de slagkracht van IGOM groeien door de toevoeging van de Inhuurdesk. ‘Door de komst van de Inhuurdesk worden alle capaciteitsvragen binnen de IGOM-organisaties inzichtelijk
gemaakt, voor zowel tijdelijke als structurele vacatures. Dit zorgt ervoor dat het
Regionaal Mobiliteitscentrum meer kan betekenen voor medewerkers die
een andere uitdaging binnen IGOM zoeken’, aldus Janssen-Lacroix. Dat
is natuurlijk fijn voor de medewerker, maar het betekent bovendien
dat de IGOM-organisaties – naast externe kandidaten – ook kunnen putten uit de intern beschikbare kennis, kunde en capaciteit.

Veel lof

Judith Dahmen
Manager Inhuurdesk

Masja Janssen-Lacroix
Manager RMC IGOM

Ingrid Rollas-Klinkers ontbreekt
op de groepsfoto hiernaast.
Regionaal Mobiliteitscentrum IGOM
van de aangesloten IGOM-organisaties. Dat is juist de kracht van het collectieve samenwerkingsmodel. Samen investeren, leren en ontwikkelen’,
zegt Janssen-Lacroix. Dit jaar waren haast alle trainingen online, maar zodra
het mogelijk is vinden de trainingen weer op locatie plaats. ‘Het gaat niet
alleen om de kennisbevordering door de training. Voor ons is het minstens
zo belangrijk dat de deelnemers van de verschillende organisaties onderling
van elkaar leren tijdens een training. Kennisdeling binnen een netwerk. Zo
ontstaat er kruisbestuiving binnen IGOM. Ik denk dat constante groei en
constante ontwikkeling binnen IGOM een belangrijk punt is waardoor IGOM
al 25 jaar bestaat.’ Als voorbeeld van het aanpakken van nieuwe thema’s
noemt Janssen-Lacroix het opzetten van een werkgroep waarin kennis wordt
uitgewisseld tussen 18 organisaties over de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra).

vlnr Masja Janssen-Lacroix, Petra Steenbakkers, Nicole Conemans, Dorine Janssen

Ontwikkeling
IGOM zit niet stil. Dit jaar krijgt een interne kandidatenbank extra aandacht.
Inhuurdesk IGOM
Hiermee krijgen medewerkers uit de aangesloten IGOM-organisaties – die op
zoek zijn naar een nieuwe uitdaging – hulp bij het zetten van een volgende vlnr Bjorn Haan, Marjolein Huijts-Wigman, Judith Dahmen, Rob Rademakers
stap. ‘Dat gebeurt via carrièregesprekken, die worden afgenomen door een
mobiliteitsadviseur van IGOM. Daarin worden onder andere de wensen van de kandidaat naar boven gehaald en kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor het zetten van een nieuwe stap in de carrière’, zegt Janssen-Lacroix. Samen met de toegevoegde
waarde van de Inhuurdesk zorgt dat ervoor dat IGOM een belangrijke functie blijft vervullen voor de leden.
‘We weten nu welke leveranciers waar goed in zijn. De volgende stap voor de Inhuurdesk is om een bijdrage te leveren aan de complete hr-dienstenverlening. Nog meer de samenwerking opzoeken met het Regionaal Mobiliteitscentrum zodat de leden nog meer
toegevoegde waarde kunnen ervaren’, zegt Dahmen. Door zelf ook in ontwikkeling te blijven zorgt IGOM zelf ook voor genoeg
schwung, zodat de volgende 25 jaar ook in samenwerking gerealiseerd kan worden.

VOORJAAR 2021

IGOM MAGAZINE

Ondanks de uitdagingen waarmee de Inhuurdesk zich in het
debuutjaar geconfronteerd zag, oogst het veel lof. ‘Het was
vooral lastig om onszelf zichtbaar te maken. Ondanks het thuiswerken vanaf maart wil je wel dat de organisaties ons weten
te vinden te behoeve van de tijdelijke capaciteitsvraagstukken. Normaal zou je bij de organisaties zelf langsgaan en de managers spreken tijdens bijeenkomsten.
Maar dat was er nu niet bij’, legt Dahmen uit. Desondanks zijn er in 2020 391 aanvragen via het nieuwe
systeem van de Inhuurdesk afgehandeld. ‘Waarbij
één aanvraag niet altijd gelijk staat aan één plaatsing. Kijk bijvoorbeeld naar de GGD – door de
coronacrisis met afstand de grootste klant van
de Inhuurdesk in 2020 – daar ging een aanvraag

De toegevoegde waarde zit niet alleen in het thema instroom en mobiliteit.
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijke vraag vanuit de leden. Sinds de
oprichting van de IGOM Academie in 2017, hebben inmiddels tussen de 1.600
en 1.700 mensen gebruik gemaakt van het trainingsaanbod binnen de Academie. ‘De deelnemers aan de IGOM Academie komen uit alle geledingen
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22 juni 2006

Maart 2011

IGOM viert haar 10-jarig jubileum
in het Rodastadion met het thema
‘Balbezit alleen is niet voldoende’.

Bert Nijssen wordt netwerkmakelaar
voor het project WIE

De naam ‘Mobiliteitsbureau Zuid-Limburg’
veranderd in ‘Service- en Mobiliteitscentrum
IGOM’.

Lancering WIE, het digitaal kennisplatform
voor management en HRM. WIE is er voor
hulpvragen op het gebied van kennis,
expertise en capaciteit.

September 2006

April 2011

Introductie HrCenter, het digitale platform
voor IGOM-contactpersonen en
HR-adviseurs en dé omgeving voor het
uitwisselen van kennis en expertise. De
basis voor digitaal netwerken is gelegd.

2008

2011

15 april 2011
Juni 2006

Januari 2008
Nicole Conemans start bij Service- en
Mobiliteitscentrum IGOM

December 2011

jubileum

2006
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16 juni 2011

Speciale jubilieumuitgave ter ere van het 15 jarig bestaan van IGOM

6

7

9

10

iNTeRVieW Visie van de voorzitter

beSCHOuWiNG

De ontwikkeling
van individuen én
organisaties staat
nu centraal

IGOM: 15 jaar
in beweging

John Seetsen is alweer ruim twee
jaar voorzitter van de stuurgroep
IGOM. Sinds zijn komst houdt
IGOM zich nadrukkelijker bezig
met kennisdeling en worden ook
managers steeds actiever betrokken bij flexibilisering en arbeidsmobiliteit. De komende tijd zal het
accent daarnaast sterk liggen op
samenwerking, maar altijd vanuit
de eigen kracht van IGOM. “We

zijn vooral goed in oplossingen die
werken in de praktijk, we weten
dingen gedaan te krijgen. Die expertise willen we inzetten in gezamenlijkheid met andere partijen.
Elkaars goede dingen overeind
laten en andere zaken versterken.
Dat is wat onze regio nodig heeft.”
Lees verder op pagina 7

I

GOM bestaat 15 jaar en dat
vieren we met deze speciale
jubileumkrant! Het ‘InterGemeentelijk Overleg over
Mobiliteitsvraagstukken’ is een
uniek samenwerkingsverband, dat
inmiddels bestaat uit de gebundelde kracht, kennis en capaciteit
van ruim 400 managers en 9.000
medewerkers van 34 (semi-)
overheidsorganisaties in Zuid-

15

De Stampij!fabriek – het IGOM
jubileumfeest

Limburg. Door de jaren heen is
IGOM samen met de uitdagingen
van de deelnemende organisaties
mee veranderd en doorontwikkeld, maar nog altijd staat de
basisdoelstelling overeind: het optimaal functioneren van mensen
en organisaties. Om dat te bereiken, zijn flexibiliteit en mobiliteit,
kennisdeling en loopbaanbegeleiding voor IGOM kernthema’s,

zeker naar de toekomst toe. Een
toekomst waarin samenwerking
binnen en buiten IGOM-verband
steeds meer aan belang zal toenemen. In deze krant blikken we met
trots terug op wat er de afgelopen
15 jaar is bereikt, maar we kijken
ook vooruit naar de uitdagingen
die we de komende 15 jaar in gezamenlijkheid gaan oppakken.

Managementsessie ‘Sociale Media’
en het ‘Nieuwe Werken’

20 oktober 2011
Managementsessie ‘Creatief Denken’

iNTeRVieW Kennis en kennissen met elkaar delen
VeRdeR iN deze jubileumkRaNT
Hoe zag de wereld er 15 jaar geleden uit?

Februari 2008
IGOM on Tour – contractondertekeningsactiviteit; per IGOM camper langs alle
deelnemende organisaties.

3
4

Familieberichten

Samen de
Limburgse
arbeidsmarkt
vitaler maken

3

Wie zegt u? column van Henry Reijnders
iGOm in cijfers

8

Terugblik met Huub lemmens,
iGOm-stuurgroeplid van het eerste uur

10

Puzzel

12

En bijdragen van Sonja Douwes Dekker (Start People Nederland), Ilonka Sinkeldam (CBS en bestuursvoorzitter Lift), Dick
Hagoort (ministerie van BZK), Paul Stallenberg (Hogeschool
Zuyd) en Jeroen Pepers (A+O fonds Gemeenten)
De arbeidsmarkt in Limburg is
volop in ontwikkeling. Na bijna
een halve eeuw banenschaarste,
zal er in de nabije toekomst sprake
zijn van een ernstig tekort aan arbeidskrachten. In een tweegesprek

spiegelen Wil Houben, directeur
Kamer van Koophandel Limburg,
en Ad de Kroon, algemeen directeur van de Provincie Limburg,
hun visie op de arbeidsmarkt met
elkaar. Hoe anticiperen zij op de

uitdagingen waar Limburg voor
staat? En hoe belangrijk zijn mobiliteit en flexibiliteit om de arbeidsmarkt vitaler te maken?

Oktober 2011
Introductie nieuwe IGOM-logo

Lees verder op pagina 2

26 – 30 maart 2012
Derde week van de Mobiliteit

20 mei 2008
Introductie managementsessies IGOM ‘Verbreed uw horizon’. Tijdens deze ontbijtsessies
voor managers komen HR-thema’s aan de
orde, zodat zij aanvullende kennis kunnen
opdoen én delen. Tegelijkertijd is het een
uitgelezen mogelijkheid om te netwerken.

Maart 2012
NIEUW: 1e Week van de Realiteit; een
unieke kans voor studenten om te kijken
hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat bij
deelnemende IGOM en Lift organisaties.

Augustus 2013
17-21 november 2008
Eerste Week van de Mobiliteit, waarin
medewerkers de kans krijgen om een dag
mee te werken in een andere organisatie.

2009

12 maart 2009

2013

1 september 2013
IGOM sluit zich aan bij De Leerkaart
(Opleidingen database van en voor
alle ambtenaren van Nederland)
			

IGOM wint de derde prijs in de verkiezing
‘Het betere werk 2009’, uitgereikt
door het A+O fonds Gemeenten.

April 2014

1 november 2009

A+O fonds Gemeenten komt naar IGOM
toe voor een incompany training HR

John Seetsen treedt aan als nieuwe voorzitter.
Hij neemt het stokje over van Paul Stallenberg,
die vanaf 2000 voorzitter is geweest.

2010

Summerschool voor management Visionair
leiderschap en hartcoherentie			
				

2012

2014

2014

15 – 19 maart 2010

Eerste van de twee masterclasses Succesvol
Veranderen; twee keer 6 organisaties
trekken hierin samen op			

Na een zeer succesvolle eerste editie vindt
de tweede Week van de Mobiliteit plaats.

2014
4e Week van de Mobiliteit 		

1 mei 2010
1 januari 2015
vertrek stuurgroepleden Gerjo Gillissen en
Joost Mommers			

Oktober 2010

1 maart 2015

Managementsessie Apenmanagement
‘Help mijn baas is een aap’

2015

Westrom toegetreden tot IGOM
		
Lees nog meer over de IGOM historie op pagina 36 .
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Online IGOM loopbaanscan komt
beschikbaar in het kader van Recht
op Loopbaanadvies (ROL).

26 IGOM stuurgroep

Felicitaties 27

John
Prevaas

Een jarige organisatie is altijd iets bijzonders, zeker als het om ronde getallen gaat. Veel organisaties halen
hun eerste lustrum niet eens, dus het 25 jarig jubileum is iets om vol trots bij stil te staan. Het feit dat IGOM
25 jaar bestaat is een mijlpaal. Een prestatie in deze snelle, dynamische wereld. Het markeert tevens de grens
tussen het verleden en de toekomst. Bij de start van IGOM was het kommer en kwel bij veel leidinggevenden
wanneer medewerkers vertrokken naar een andere organisatie.

v.l.n.r. Pim Bellemakers, Henny Reijnders, Manon Weijts en Bert Timmermans (voorzitter)

Pim Bellemakers

Geconfronteerd met het onverwacht gegeven dat IGOM dit jaar haar 25 jarig bestaan zou vieren, was mijn eerste gedachte ‘wat
een bijzonder jubileum met een bijzondere aanloop.’ Een huwelijk is vaak eerder voorbij zeg ik maar, dus we moeten wel iets goed
doen met elkaar: meer dan 30 organisaties die iets met elkaar willen delen, dezelfde doelen nastreven, geven en nemen, problemen
overwinnen, met elkaar optrekken, leren van elkaar, meegaan met de tijd, en dat al 25 jaar lang. De parallel met een goed huwelijk is
dan vlug getrokken. Als dat geen reden tot tevredenheid is, weet ik het niet meer. Graag hadden we daar op de typische IGOM wijze
uitgebreid met elkaar stil bij willen staan, maar door deze barre Corona tijden is dit helaas onmogelijk. Ook dit is echter van tijdelijke
aard en wij zijn creatief in het vinden van oplossingen. Zilver hebben we al, nu gaan we voor goud!

STUURGROEP

Begin 2017 ben ik begonnen aan de mooie uitdaging als stuurgroeplid van IGOM. Eerlijk is eerlijk, ik kende pas het topje van de
ijsberg van alles waar IGOM toen voor stond. Bijna 4 jaar verder kijk ik met warme gevoelens terug naar de afgelopen jaren en de
mooie ontwikkelingen die IGOM heeft doorgemaakt. Ik noem er een paar: het matchen van vacatures, het voeren van carrièregesprekken bij loopbaanvraagstukken, de IGOM academie en een dag naar…. Instrumenten die een bijdrage leveren aan waar
IGOM voor staat: delen van kennis en groei van mensen. In de afgelopen 25 jaar hebben wij samen met onze leden zaadjes geplant
en mooie oogsten gehad. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij samen de komende jaren verder kunnen groeien. Dus als er goede
ideeën onder onze leden zijn om verdere groei mogelijk te maken, laat van je horen!

AAN HET WOORD

Manon Weijts

Harrie
Drummen

Joost
Mommers

Door de toenmalige stuurgroep werden we als gemeente Sittard-Geleen uitgenodigd om actief deel te
nemen in die stuurgroep. De eerste kennismaking was meteen collegiaal en terzake; gericht op samen
dingen doen. Later merkte ik hoezeer dát het kenmerk was van het netwerk. Ik heb jarenlang enthousiast
mee kunnen doen in de stuurgroep en het heeft ook onze organisatie veel opgeleverd. En dan bedoel ik echt
niet alleen de scherpste tarieven voor uitzendkrachten, inhuur en detacheringen via payroll. Ik denk ook aan
de vele opleidingsmogelijkheden, de inspirerende managementbijeenkomsten, het succesvolle mobiliteitscentrum en nog veel meer. Ik vind IGOM een voorbeeld van een succesvolle structurele samenwerking in de
regio. Voorbij aan het korte termijn belang van individuele mensen en afzonderlijke organisaties. Misschien
is dat wel hetgeen mij zo aansprak, naast de contacten met zoveel verschillende collega’s in onze regio.
Met de keuze voor een gezamenlijk ‘Shared Service Centre’ door de gemeenten Heerlen, Maastricht en
Sittard-Geleen kwam er een eind aan de deelname van Sittard-Geleen binnen IGOM. Ik vond dat zakelijk
jammer, maar miste persoonlijk ook direct die inspirerende bijeenkomsten en contacten. Maar ja, voor alles
is een tijd en ook een netwerkorganisatie blijft in beweging. Wel of geen lid zijn blijft natuurlijk de keuze van
iedere afzonderlijke organisatie. Ik weet zeker dat het netwerk toekomst heeft. Zolang er mensen en organisatie betrokken zijn die er een klein beetje tijd in steken en verantwoordelijkheid nemen, zal het netwerk
concrete resultaten blijven opleveren. Ik wens iedereen verbonden aan IGOM succes voor de toekomst maar
nu eerst mijn gelukwensen bij het bereiken van deze mijlpaal. Proficiat!
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Deze greep uit IGOM iconen, maar uiteraard ook de bestuurders, managers en ambassadeurs vanuit iedere deelnemende organisatie
en de leveranciers en subsidiegevers maken het mogelijk dat al de ruim 6000 medewerkers kunnen profiteren van het brede IGOM
aanbod. En dat rechtvaardigt het verkregen zilveren predicaat. IGOM maken we samen en ik hoop dat we op verantwoorde wijze
kunnen doorgroeien naar goud!!

Nu past het simpelweg niet meer bij deze tijd om lang bij de pakken neer te zitten. Loopbanen worden
gevormd door de opeenvolging van persoonlijke werkervaringen door de tijd heen. De tijd dat je 40 jaar
voor dezelfde baas werkt ligt achter ons. De huidige generatie is zich meer bewust van de noodzaak om
te investeren in eigen ontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid is hot de laatste jaren, kernbegrippen daarbij zijn breed en flexibel. De belangrijkste taak van IGOM is dan ook het verhogen van de employability
bij medewerkers zodat ze hun eigen weg kunnen vinden op de steeds in beweging zijnde arbeidsmarkt.
De stuurgroep is in de afgelopen 25 jaar in diverse samenstellingen in staat geweest om te staan voor de
belangen van de aangesloten organisaties en het daarnaast waarmaken van de geformuleerde ambities.
De stuurgroep wordt daarbij op een uitstekende manier ondersteund door het kloppend hart van IGOM te
weten het Regionaal Mobiliteitscentrum.
Als oud-stuurgroeplid en penningmeester wil ik de huidige en voormalige stuurgroepleden en uiteraard
de dames van het RMC van harte feliciteren met dit 25-jarig jubileum en daarbij de wens uitspreken dat
IGOM op dezelfde inspirerende wijze mag blijven doorwerken voor de aangesloten organisaties en hun
medewerkers.

Henry Reijnders
Als ik terugdenk aan 25 jaar IGOM en mijn langdurige deelname aan dit netwerk, dan denk ik naast de producten en diensten toch
vooral aan een aantal (markante) personen waarmee ik tijdens dit zilveren jubileum heb gewerkt of heb mogen kennismaken:
Bij deze in willekeurige volgorde:
• Huub Lemmens: de stille inhoudelijke denkkracht achter vele initiatieven
• John Prevaas: initiatiefnemer van het eerste uur
• Paul Stallenberg: boegbeeld en in ontvangstnemer van in- en externe waarderingen
• Harrie Drummen: penningmeester en diplomaat
• John Seetsen: voorzitter en bestuurlijke verbinder
• Hans Smeijsters en Roelof Niezing: trouwe bezoekers van de vele IGOM bijeenkomsten
• Jeroen Driessen: payroll leverancier en ludieke speecher
• Dames RMC (Masja, Petra, Dorine en Nicole): trouwe ondersteuners/faciliteerders van de vele IGOM initiatieven
• Pim Bellemakers: drijvende kracht achter periodieke aanbestedingen en noodzakelijke aanschaf programmatuur;
• Wil Houben: bestuurder die zich regelmatig laat zien op informatiesessies.

Nog altijd koester ik een aantal IGOM-relikwieën uit mijn werkzame leven: de leuke cartoon van Paul Kusters, de dvd ‘IGOM on tour’ met de bestickerde camper en een doosje met IGOM post-it papiertjes. Hoe zou
het met de indianen van 2021 zijn? Het doet me deugd om op de website van IGOM een aantal bekende
gezichten te zien. De steunpilaren, ze zijn er nog. Hoezo mobiliteit, haha!
Van harte proficiat met deze mijlpaal!

FELICITATIES EX-STUURGROEPLEDEN

Als de dag van gisteren herinner ik mij de blije indianenkreet van René Janssen, destijds regiomanager bij
uitzendbureau Start, aan de andere kant van de lijn. Ik belde hem om te vertellen dat we Start het eerste
IGOM-contract zouden gunnen. Zijn kompanen die met hem in de auto zaten, juichten even hard mee.
Dat enthousiasme proefde je bij het hele clubje dat aan de wieg van IGOM stond. Niet zo verwonderlijk
overigens, want we konden er naar hartenlust op los pionieren. Onze werkgevers gaven ons daarvoor de
nodige ruimte.De formule was veelbelovend: een interessante volumekorting op de uitzend- en detacheringstarieven, plus een pot met geld voor mobiliteitsfaciliteiten, plus een klein team gedreven professionals
‘op de bok’ in Heerlen. We hadden onze klanten daarmee aardig wat te bieden.
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Tijdelijke vervanging is lastig,
maar niet onmogelijk
Bij het Regionaal Mobiliteitscentrum van IGOM staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Hoe kan mobiliteit
bijdragen aan een positieve ontwikkeling in je carrière? Vivian Proosten en Sévérine Debats weten daar alles van. De
een werd geholpen door de ander. Debats – coördinator p&o bij gemeente Brunssum – zocht een tijdelijke collega
bij het bestuurssecretariaat van gemeente Brunssum. Proosten werd – via een match van RMC IGOM – gedetacheerd
vanuit de gemeente Kerkrade bij de gemeente Brunssum.

Sévérine Debats ‘Het invullen van een tijdelijke vervanging is voor werkgevers vaak lastig. Je kunt geen
vastigheid bieden. RMC IGOM biedt dan goede mogelijkheden voor werkgever en werknemer. We hebben het
bezettingsprobleem aan RMC IGOM voorgelegd. Zij hebben ons snel en vakkundig uit de brand geholpen door
de perfecte kandidaat te selecteren. Met Vivian hebben
wij een prima vervanger gevonden. Iemand met ervaring
die snel kon meedraaien. Nieuwe medewerkers zorgen
ook weer voor een frisse blik in je organisatie. Zeker als
ze uit een soortgelijke organisatie komen. Leuk, nuttig én
leerzaam dus om collega’s van andere gemeenten te leren
kennen.’

de slag te gaan. IGOM dacht positief mee om mijn ervaring
goed in te zetten. En zo ging ik bij de gemeente Brunssum een
nieuwe uitdaging aan. Door te switchen naar een andere organisatie breid ik mijn werkervaring uit. Zo leer ik nieuwe dingen
waardoor ik extra energie krijg. Voor een prettige detachering
is het voor alle betrokkenen belangrijk dat er goede en heldere
afspraken worden gemaakt. Bij Sévérine kan ik terecht met
mijn vragen, dat is prima geregeld.’

Het is een aanrader om door een mobiliteitstraject je gezichtsveld te verruimen. Het is goed om te ervaren hoe andere
gemeenten werken. Hoe ze onderling met elkaar omgaan. Hoe
de werkprocessen eruit zien. Hoe de samenwerking verloopt.
Zo vindt ook kennisoverdracht tussen organisaties plaats. Dat
Vivian Proosten ‘Vanuit de gemeente Kerkrade werd is waardevol voor beide organisaties. Ik ben in elk geval heel
mij de kans geboden om bij een andere organisatie aan blij om mee te doen aan dit mobiliteitstraject van IGOM.

Het is nooit te vroeg om over
je eigen toekomst na te denken
Anoniem
‘De afgelopen jaren heb ik mij volledig gericht op mijn werkzaamheden bij
de GGD-ZL. Het verbeteren van de leefsituatie van burgers voor wie veiligheid geen vanzelfsprekendheid is, gaf me bovengemiddeld veel energie.’
‘Op momenten struinde ik weliswaar door de actuele vacatures, maar ik
concludeerde steevast dat ik de meest zingevende baan had. Een overstap
naar een andere functie of sector zou dit werk niet kunnen evenaren. Op
dit moment zoek ik actief naar een nieuwe uitdaging. En dan dringt zich de
vraag op of ik de afgelopen jaren wel voldoende aandacht heb besteed aan
mijn eigen loopbaanontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling – gericht op de
lange termijn behoeften – vraagt continu aandacht. Bewust stilstaan bij de
vraag hoe je toekomst eruit zou moeten zien is noodzakelijk voor jezelf én je
organisatie. IGOM kan hierin ondersteunen. Er zijn diverse mogelijkheden.
Tijdens het carrièregesprek bij IGOM kreeg ik pas zicht op deze mogelijkheden. Het is nooit te vroeg om over je eigen toekomst na te denken.’

Wist je dat …
IGOM de mogelijkheid biedt om mee te kijken bij een andere IGOM-organisatie?
‘Een dag naar…’ het hele jaar door mogelijk is?
Deze dag bedoeld is voor medewerkers op alle niveaus en functies die in dienst zijn van een deelnemende IGOM-organisatie?
Deze dag vooral geschikt is voor medewerkers die willen werken aan hun (loopbaan)ontwikkeling of juist verschillende
of andere inzichten en werkwijzen willen bekijken?
Een dag meelopen bij een andere organisatie of afdeling meerdere doelen kan dienen?

Mirjam Bours | Gemeente Kerkrade

FELICITATIES
AAN IGOM

IGOM is voor mij kennis delen, maar ook persoonlijke groei van medewerkers
stimuleren en mobiliteit stimuleren. IGOM, het geheel is meer dan de som der
delen. Het is verbinden van professionele deskundigheid op allerlei vlakken.
IGOM ontzorgt mij!

IGOM is voor mij een groep spontane en benaderbare dames die vanuit het
RMC IGOM voor en met de aangesloten partijen meerwaarde creëert door
verbindingen te leggen.
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Joyce Rosenbaum | Stadsregio Parkstad Limburg
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Alex Steevens

Een uitdagende stage bij Waterschap Limburg
De 22-jarige Alex Steevens uit Kerkrade volgt zijn afstudeerstage vanuit Zuyd Hogeschool opleiding ICT, bij het
cluster Informatie, Data en Monitoring van het Waterschap Limburg.
‘In mei 2020 ben ik via de online speeddates van Zuyd in contact gekomen met de mobiliteitsadviseur van RMC IGOM. Ik kreeg
snel twee mogelijkheden voorgelegd en inmiddels is mijn stage bij Waterschap Limburg een feit. Tijdens deze stage onderzoek
ik de structuur en samenhang met betrekking tot de vraag en kwaliteit van de monitoringsdata van de Centrale Regiekamer
(voor 2021 en verder). Het doel van de Centrale Regiekamer is om snel informatie uit diverse systemen te halen, waardoor
vragen sneller en kwalitatief goed beantwoord worden.’

EX-VOORZITTERS
FELICITEREN IGOM

‘In de beginfase van mijn onderzoek heb ik in kaart gebracht wat men binnen Waterschap Limburg verstaat onder ‘kwalitatieve
data en informatie’. Daarnaast is in beeld gebracht welke kwaliteitsindicatoren belangrijk zijn voor de kwaliteitsdashboards.
Zo is onder andere verduidelijkt hoe de toekomstige dashboards van de Centrale Regiekamer voorzien kunnen worden van een
kwaliteitsindicator.
Ik richt mij tijdens mijn afstudeerstage op het beantwoorden van de vraag: ‘In hoeverre kan de kwaliteit en betrouwbaarheid
van de dynamische data van de waterstandsmetingen in beeld worden gebracht en mogelijk worden gerepareerd, zodat dit
voldoet aan de informatiebehoefte van de stakeholders van de Centrale Regiekamer 2021?’

Bij IGOM de ontwikkeling van de
medewerkers en de carrière centraal staat?

We daarvoor een scala aan
mogelijkheden hebben?

Anoniem

‘Vrijwel direct kreeg ik
een vacature op maat’
‘In het vierde kwartaal van 2019 heb ik een constructief en invoelend gesprek gehad met een mobiliteitsadviseur van het Regionaal
Mobiliteitscentrum IGOM. De HRM-adviseur van mijn werkgever
had me naar het IGOM verwezen.’
‘Doel van het gesprek was om mij te helpen bij het vinden van een
nieuwe baan bij een andere gemeente zodat ik mijn drive weer kon
hervinden. Vrijwel direct kreeg ik een vacature op maat bij een
gemeente waar ik graag voor zou willen werken. Een schot in de
roos! Verbindingen waren snel gelegd en we bleven in contact om
het proces in de gaten te houden. Na een maand was alles in kannen
en kruiken en begon ik aan een nieuwe baan bij een gemeente die
heel blij was dat de vacature eindelijk ingevuld kon worden. Mijn
werkgever werkte graag mee aan een detachering: drie partijen blij!’

Medewerker uit aangesloten IGOM-organisatie

De mobiliteitsadviseurs van IGOM de carrièregesprekken zowel online als op locatie voeren?

Los van de inhoud van IGOM was de chemie bij deze direct betrokkenen de sleutel tot het succes. Dat
was ook voor een buitenstaander totaal duidelijk. Bij mijn afscheidsetentje met de stuurgroep en mijn
vier engeltjes – zoals de dames van het RMC IGOM zichzelf toen noemden – kwam een andere gast van
het restaurant waar we zaten aan het einde van de avond naar me toe en zei: ‘Als je bij je afscheid zoveel
mooie dingen met elkaar kunt delen, dan weet je dat je iets goeds in handen hebt.’ Wat kan ik daar nog
aan toevoegen?

Carrièregesprek

Wist je dat …

We uiteraard de laatste RIVM-richtlijnen in acht
nemen?

Ik wens alle betrokkenen bij IGOM ook de komende jaren heel veel succes en werkplezier.

We de persoonlijke loopbaanvoorkeuren –uiteraard
volkomen vertrouwelijk en vrijblijvend– van een
medewerker kunnen inventariseren tijdens een
carrièregesprek?
De medewerker hierin zelf kan aangeven op welke
vlakken hij zich graag zou willen ontwikkelen?

Medewerkers het allemaal kunnen bespreken tijdens
het carrièregesprek?

We aan de hand van de wensen kijken wat we voor
de medewerker kunnen betekenen, nu en in de
toekomst?

We nog maar eens willen benadrukken dat dit alles
geheel vertrouwelijk en vrijblijvend is en daarnaast
ook nog eens kosteloos?

Welke vlucht dit zou nemen en hoe succesvol IGOM zou worden, konden we toen niet bevroeden. In de
jaren erna is de samenwerking tussen de gemeenten – vertegenwoordigd door een stuurgroep en Start
People – uitgegroeid tot een succesvol voorbeeld voor andere regio’s in Nederland. Als voorzitter van
de stuurgroep heb ik vele jaren met plezier hieraan mede vorm kunnen geven. Zeker niet alleen, maar
samen met andere p&o-collega’s in de stuurgroep én de collega’s (want dat werden ze) van het Regionale
Mobiliteitscentrum IGOM.

John
Seetsen

Weer een feestelijk moment voor IGOM. Om stil te staan bij het belang en de toegevoegde waarde van
dit samenwerkingsverband. Het blijft belangrijk om je te realiseren dat dit niet vanzelfsprekend is. Het
oudste mobiliteitsnetwerk van Nederland dat ondanks zijn 25 jaar nog steeds blijft vernieuwen en zichzelf
doorontwikkelt. Door en met zijn leden. Continu inspelen op de vragen en actualiteiten van zijn leden. Ik
herinner mij nog de mooie mijlpaal van 15 jaar IGOM met de Stampijfabriek waar we met trots het delen
van kennis en groei van medewerkers centraal stelden. Ook het 20 jarig bestaan in het Continium was
een feest van herkenning voor de deelnemende partijen die nog eens werden meegenomen in het brede
arsenaal van activiteiten die professioneel worden aangeboden.
Een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat uitblinkt in acties en interventies waar anderen blijven hangen in mooie voornemens en intenties. Dat succes is naar mijn mening de ideale combinatie van
een onafhankelijke, professionele stuurgroep en een stabiele en deskundige regie- en schakelfunctie van
het RMC. In combinatie met een grote betrokkenheid en inbreng van coördinatoren van de aangesloten
partijen.
Een formule die zichzelf blijft bewijzen, waar nog steeds met passie en plezier wordt samengewerkt. Samen
in beweging blijven en samen beleven en delen.
Op naar de volgende mijlpaal!
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‘Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Laat het er niet bij zitten,
onderneem actie en creëer je eigen succes!’

Paul
Stallenberg

Begin 1995 kwamen een aantal p&o-enthousiastelingen tot de conclusie dat het uitwisselen van personeel
en vacatures tussen gemeenten slimmer en beter moest kunnen. We dachten na over de inhoud van de
gewenste verbeteringen en realiseerden ons ook dat dit niet tot onze kernactiviteiten hoorde. Marktpartijen waren hier waarschijnlijk veel beter in. En zo kwam het dat we in december 1995 een contract sloten
met uitzendbureau Start om de planning en logistiek van deze mobiliteitsactiviteiten voor hun rekening te
nemen. En we noemden het IGOM.
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Programma 2021

omdat je nooit bent uitgeleerd
Terugblik en planning
Sinds begin 2018 biedt IGOM kortdurende trainingen aan. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op communicatie, vaardigheden en vakinhoud.
Medewerkers van IGOM-organisaties kunnen de trainingen kosteloos volgen. Het trainingsaanbod wordt aangeboden in de digitale IGOM
Academie, bereikbaar via www.igom-academie.nl. Hier is alle informatie over het gevarieerde aanbod aan trainingen en masterclasses
terug te vinden. Tot nu toe bood IGOM in totaal bijna 135 trainingen, masterclasses
en colleges aan, met meer dan tweeduizend enthousiaste cursisten.

Opleiden neemt binnen IGOM nog steeds een prominente plaats in. De IGOM-organisaties krijgen nieuwe taken erbij en dat stelt andere eisen aan de medewerkers. Daarnaast
probeert iedereen zijn weg te vinden in deze tijd waarin de maatregelen rondom COVID19 enorme flexibiliteit vragen. Klassikaal opleiden wordt bijvoorbeeld enigszins bemoeilijkt, maar het virtueel opleiden krijgt ineens een enorme impuls. Wat eerder nauwelijks
denkbaar was, wordt nu in een razendsnel tempo ontwikkeld en verwezenlijkt.

Het trainingsprogramma van IGOM voor 2021 bevat naast succesvolle bestaande ook
nieuwe (online) trainingen. Daarnaast is er trainingsaanbod specifiek gericht op het
werken op afstand: het thuiswerken. Er wordt momenteel veel van iedereen gevraagd.
Sinds half maart 2020 is social distancing heel normaal geworden en dat is voor velen
van ons een groot contrast met hoe het was. Nauwelijks gewend aan de nieuwe situatie wordt er opnieuw een beroep gedaan op je flexibiliteit en veerkracht. We werken
namelijk toe naar het nieuwe normaal. Om de juiste balans te vinden in het nieuwe
normaal is regie nodig. De trainingen Effectief thuiswerken en Regisseur in het nieuwe
normaal nemen medewerkers hierin mee.

Virtuele training zakelijk tekenen
Ik zou aan deze training niets veranderen, er was een leuke dynamiek in de groep. De training is
goed online te volgen en zeer leuk!

De trainers werken bij IGOM voor een groep deelnemers afkomstig uit de 34 organisaties. Vaak een uitdagende groep, maar altijd hele leuke groepen! Een uitzonderlijk
positieve samenloop van omstandigheden kun je lezen in het verhaal van trainer Arthur
van Wetten en deelnemer Chantal Dohmen.
Klassikale training
Why waardegedreven leiderschap
Erg goed toepasbaar, persoonlijk en
concreet. Energiegevend. Je werd uitgedaagd om ook de diepte in te gaan.

Virtuele training: Authentiek
Communiceren en beïnvloeden
Super dag gehad. Inhoudelijk
leerzaam en de deelnemers heel
open. Prima dagen en ‘huiselijk’
ondanks het virtuele aspect.

Deelnemer Chantal Dohmen

‘Een goed beleidsstuk rust op gedegen communicatie’

Virtuele klas

Werkdruk, uitdagingen op de werkvloer, een breed takenpakket, de waan van de dag. Hoewel ik de noodzaak zag om mij verder
te ontwikkelen ontbrak het vaak aan tijd. Er is immers voldoende te leren tijdens het werk en een cursusdag of opleiding moet met
gerichte resultaten afgerond worden. Het mooie aan het cursusaanbod van IGOM vind ik dat de kwaliteit gedegen is en je leert
ondertussen ook nog collega’s van de aangesloten organisaties kennen. Daarnaast is het ook altijd praktisch toepasbaar. Je kunt er
direct iets mee.
De training NLP: de kunst van het afstemmen kwam op het juiste moment. Al maanden merkte ik dat ik een laag energieniveau had.
Deze twee dagen gaven mij energie. Ook leken opeens zaken op hun plek te vallen. Het fijne aan de trainer is dat er geen oordeel
schuilt in zijn communicatie. Dat maakt hem een persoon waarbij je je makkelijk kwetsbaar opstelt. Hij bleek daarmee de coach te
zijn waar ikzelf al langer naar op zoek was. Na een succesvol coachingstraject ben ik nu ook gestart met de opleiding NLP-practitioner.
Ik vond het lastig mij kwetsbaar op te stellen. Inmiddels weet ik dat hier juist mijn kracht zit. Dat maakt het nog niet altijd even
makkelijk om dat ook daadwerkelijk toe te passen. Mijn werkgeluk is in ieder geval vergroot en ik kan beter sturen naar werk dat
bij mij past. Ik kan 100% mezelf zijn.
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IGOM kijkt naar het thema opleiden vanuit
duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling, maar daarnaast ook zeker naar de
verbindende factoren zoals kennisdeling,
uitwisseling van ervaring en de netwerkfunctie. Daar waar het klassikaal tijdelijk niet
mogelijk is, zoeken we de verbinding door
het aanbieden van online trainingen. Het
virtuele klaslokaal is daarbij een vereiste.
De virtuele klas biedt de mogelijkheid tot
leren op afstand, met de voordelen van een
fysieke training. Samenwerken, kennisdelen
en leren blijft dan toch een krachtige werkvorm. In de virtuele klas wordt het mogelijk
gemaakt om deelnemers samen te laten
werken onder begeleiding van de docent,
via een live-verbinding. Onze opleiders passen voor het leren op afstand hun methodieken en uitvoering van de werkvormen aan.

Als tiener leerde ik het werk van de architect Gaudi kennen op vakantie in Barcelona. Ik was direct gefascineerd door de opzet van Parc Guell. Hier is het zaadje geplant om mij bezig te houden met de fysieke
leefomgeving. In mijn rol als beleidsmedewerker vind ik het mooi om in gesprek te gaan met inwoners.
Door goed naar de verhalen te luisteren ontdek je waar de daadwerkelijke vraag ligt. In gesprek ontstaan
dan mooie oplossingen. Een goed beleidsstuk rust dan ook op gedegen communicatie.
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Trainer NLP Arthur van Wetten

De sfeer, stijl en de stof waren reden voor verdere begeleiding

Nieuwe IGOM-organisatie: RUD Limburg Noord

Ik loop de prachtige lobby van het Van Der Valk Hotel binnen en ga op weg naar de trainingsruimte. Ik verheug me op een mooie dag
met een groep enthousiaste en nieuwsgierige IGOM-professionals. Vandaag verzorg ik namens Mensium de workshop NLP: De Kunst
van het Afstemmen voor IGOM. Een tweedaagse kennismaking met neuro linguïstisch programmeren (NLP) waarbij de deelnemers
na afloop met een aantal waardevolle inzichten en praktische vaardigheden terugkeren naar de
werkvloer. Bovendien is deze workshop voor de deelnemers een kennismaking met een gevarieerde
groep collega’s die bij andere IGOM-organisaties werken. In een open en vertrouwde sfeer delen ze
hun ervaringen en uitdagingen op het gebied van communicatie en samenwerking. Want NLP leren,
is ervaringsgericht leren, waarvan de dagelijks
praktijk van de deelnemers een essentieel onderdeel is. Het is de combinatie van leren en inspireKlassikale training NLP
ren, de open sfeer én de ontmoeting met nieuwe
De interactie met collega’s was
mensen die deze trainingen zoveel meegeven.
heel waardevol. Prettige trainer.
Aandacht voor iedereen. Veel
Zoals altijd start ik de dag met een kennismaking
individuele opdrachten.
waarin de deelnemers zich kort voorstellen, met
elkaar delen waar ze tegenaan lopen en wat ze
graag zouden willen leren. Dit vroeg ik ook aan
Chantal Dohmen. Ze gaf te kennen zich persoonlijk
te willen ontwikkelen omdat ze al langere tijd weinig energie had. ’Ik weet niet of ik deze twee dagen vol kan maken, maar ik doe mijn best’, zo luidde haar introductie. Het was prachtig
om te zien hoe ze de volle twee dagen enthousiast aanwezig kon zijn, en actief meedeed aan de praktijkoefeningen. Aan het einde van
de tweede dag vertelde ze me dat ze voor het eerste in lange tijd weer volop energie voelde. De sfeer, de stof en de stijl van lesgeven
waren voor haar de reden om te vragen naar de mogelijkheden voor verdere persoonlijke begeleiding.

De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is een netwerkorganisatie. Bij de vijftien aangesloten
gemeenten en de provincie Limburg werken zo’n 185 mensen onder de vlag van de RUD LN.

Ik was verheugd dat ik dit verzoek daadwerkelijk kon opvolgen. Binnen afzienbare tijd ging het coachingstraject van Chantal bij Mensium van start. Er volgde een periode waarin ze leerde haar persoonlijke functioneren te versterken en zich te verbinden met haar
drijfveren en talenten. Hierdoor kon ze groeien naar een punt met meer inzicht, energie en een nieuwe blik op de toekomst.

De afgelopen maanden heeft gemeente Simpelveld maar liefst elf nieuwe vacatures ingevuld. Dat is een groot aantal voor een kleine
gemeente. De werving en selectie is deels zelf ingevuld in samenwerking met IGOM. Voor een aantal sleutelfuncties op managementniveau is een werving-en-selectiebureau in de arm genomen. Algemeen directeur/gemeentesecretaris Marion Liu: “We zagen geen
heil in sollicitatiegesprekken via beeldbellen. Dat vonden we te onpersoonlijk en afstandelijk. Daarom zijn we met de kandidaten in
gesprek gegaan in onze raadzaal, op ruime afstand van elkaar en met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen.”

Daarna zocht Chantal naar een manier om haar verworven inzichten te verdiepen en verduurzamen en vond deze door deel te nemen
aan de volledige NLP Practitioner jaaropleiding bij Mensium. Ze vindt nu nieuwe projecten en opdrachten die beter aansluiten bij haar
drijfveren en talenten. En wij blijven elkaar ontmoeten in de NLP-practitioner opleiding.

Hans Smeijsters | Gemeente Brunssum

FELICITATIES
AAN IGOM

Ik draag IGOM (en haar medewerkers) dan ook een warm hart toe en vind het fijn dat mobiliteitsbevordering nog
steeds tot het takenpakket behoort.

Vlak voor de zomer ontstond bij ons coördinatiecentrum een tijdelijke vacature voor administratieve ondersteuning. Dit luidde onze
kennismaking met IGOM en Talentsourcer in. Ondanks de vakantieperiode verliep de procedure soepel en snel. In het geautomatiseerde systeem werden zowat alle handelingen vastgelegd. Van uitnodiging kandidaten en contractvorming tot aan het accorderen van
weekbriefjes en werkafspraken met onze geselecteerde kandidaat. Je moet er wel even induiken, maar daarna is het echt een handige
tool. Onze aansluiting bij het IGOM-netwerk kan mooie kansen bieden voor de toekomst. Want als er íets is waar wij bij de RUD LN
van overtuigd zijn, is het wel de waarde van samenwerking! Kijk voor een mooie infographic over onze manier van (samen)werken op
www.rudlimburgnoord.nl

Voortdurend de verbinding zoeken – Gemeente Simpelveld

Gemeente Simpelveld is er ondanks de coronabeperkingen in geslaagd om goede medewerkers aan te trekken. Liu: “De vacaturebank
van IGOM blijkt daarbij een prima middel want enkele van onze nieuwe collega’s komen uit andere gemeentes. Sommige collega’s
zijn nieuw bij de overheid en een aantal medewerkers is intern doorgestroomd. Het is sympathiek om eigen mensen een kans te geven,
maar kwaliteit staat bij ons steeds voorop. Vandaar dat we de vacatures zowel intern alsook
extern hebben opengesteld. Het geeft interne
sollicitanten extra vertrouwen dat ze, in de
vergelijking met goede externe kandidaten,
uiteindelijk als beste uit de bus kwamen.”
De afdeling Leefomgeving heeft maar liefst
acht nieuwe collega’s verwelkomd, inclusief de
Op de foto van links naar rechts: Marion Liu, Maud Dupont, Pascal Cremers
manager. In die functie heeft Pascal Cremers
het stokje overgedragen aan Maud Dupont, die tot voor kort griffier was in Simpelveld. Volgens Cremers en Bastiaans is het een uitdaging om weer een team te maken van de collega’s van Leefomgeving. Bastiaans: “Het is altijd spannend als je ergens nieuw begint. Je
wilt zo snel mogelijk onderdeel worden van de groep, erbij horen. Als manager stuur je daarom actief op contactmomenten zoals minimaal een keer per week met elkaar videobellen. Maar het blijven hulpmiddeltjes, er weegt niets op tegen fysiek en informeel contact.”
Cremers beaamt dat: “Nu dat geen optie is, moet je nieuwe collega’s ervan doordringen dat ze zelf actief verbinding moeten zoeken
met de rest van de organisatie. Inwerken is vooral vragen stellen. En dan helpt het wel dat we een kleine en ‘familiaire’ organisatie zijn
met medewerkers die openstaan en bereid zijn om nieuwe collega’s te helpen.”
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In 1997 waren de activiteiten van IGOM (toen nog bekend als het Mobiliteitsbureau) voornamelijk gericht op het
delen van personeelsadvertenties van de aangesloten organisaties om zodoende de mobiliteit van de medewerkers
te bevorderen. Via een detachering vanuit MAECON NV ben ik bij de gemeente Brunssum terechtgekomen. Na drie
maanden werd deze detachering beëindigd en kreeg ik in 1998 mijn vaste aanstelling. Hiermee behoorde ik tot de
groep medewerkers van het eerste uur met een succesvolle herplaatsing op basis van het regionale mobiliteitsprincipe.

Wij voeren taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We delen en ontwikkelen kennis. Zo verbeteren
wij de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van onze leefomgeving. Deze samenwerking wordt ondersteund door een klein coördinatiecentrum met zes mensen, inclusief de directeur. Het coördinatiecentrum verbindt de partners, coördineert de samenwerking en richt
zich op ontwikkeling. De medewerkers van het coördinatiecentrum zijn in loondienst bij de RUD LN. Alle andere medewerkers zijn in
dienst bij een van de gemeenten of de provincie. Samen zijn wij de RUD LN!
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2015

24 maart 2015
Feestelijke ondertekening IGOM overeenkomst kasteel Limbricht			

2015
Huub Lemmens neemt afscheid als
stuurgroeplid, Pim Bellemakers wordt stuurgroeplid			
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Felicitaties
December 2017

Vertrek Harrie Drummen als penningmeester
en stuurgroeplid IGOM			

2018

IGOM-organisaties onderwerp in TV-programma Van Passie naar Droombaan/RTL4 		
				

2017
2018

1 maart 2018

NUMMER 1

VOORJAAR 2018

IGOM Academie online			

November 2015

NEE VERKOPEN
IS ERG LASTIG

Het Gegevenshuis treedt toe als nieuw
IGOM-lid			

2018

November 2015

November 2018

IGOM organiseert de 1e Meester in je Werk
week in de regio in samenwerking met het
A+O fonds Gemeenten 			

Meester in je werk week in samenwerking
met het A+O fonds Gemeenten
		

December 2015

Werkgroep Arbeidsvoorwaarden en
rechtspositie gestart			

Frank Arets

p. 16

ELKAAR
DIRECT HELPEN

uitgave 1e IGOM magazine		

Mobiliteitsoverleg
p. 18

Harry Coumans Gemeentescretaris Kerkrade over

DE KRACHT VAN
SAMENWERKEN
p. 7

Begin 2019
IGOM goededoelenactie / IGOM maakt
€ 2.750,- over naar Serious Request
		

2015

28 maart 2019

2019

Topconferentie met Herman Pleij & Rob Mollien

Start mobiliteitsoverleg HR		

Voorjaar 2019

2016

Januari 2016
Verhuizing IGOM naar Superstudios in
Heerlen 			

1 maart 2016
Gemeente Leudal toegetreden
		

20

9 juni 2016
Viering van IGOM 20 jaar bij The Cube op
het Museumplein in Kerkrade. Grote Topconferentie met bijzondere sprekers!
			

2016
Kringoverleg gemeentesecretarissen
Parkstad & Heuvelland gestart		

WNRA colleges & verdiepingstrainingen HR
			

10 september 2019
Werkatelier Omgevingsrecht (A&O Fonds).
				

10 oktober 2019
Kickoff bijeenkomst Kasteel Limbricht:
Presentatie nieuwe IGOM contractpartner
			

November 2019
Meester in je werk week in samenwerking
met het A+O fonds Gemeenten
		

Januari 2020
Ingrid Rollas-Klinkers wordt
adviseur bij het RMC IGOM

November 2016
Meester in je Werk week in samenwerking
met het A+O fonds Gemeenten
		

2017

Januari 2017
Manon Weijts nieuw stuurgroeplid
		

November 2017
Meester in je werk week in samenwerking
met het A+O fonds Gemeenten
		
Waterschap Limburg en BSGW zijn
toegetreden 			
			

1 mei 2017
John Seetsen neemt afscheid en Bert
Timmermans wordt nieuwe voorzitter
IGOM			
			

2020

IGOM sluit contract met Solvus (Talentsourcer) en deze richt Inhuurdesk IGOM in.
			

Maart 2020
De wereld verandert! Corona zorgt voor verschuiving van fysieke trainingen naar virtuele
trainingen			

November 2020
IGOM Academie gaat online met virtuele
trainingen in kwartaal 1 en 2 van 2021
		

November 2020

Meester in je Werk week in samenwerking
met het A+O fonds Gemeenten
		

December 2020

Voorbereidingen jubileum IGOM 25 jaar
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2017

Januari 2020

38 Meester in je Werk week 2020

39

Gemiddeld evaluatiecijfer
RMC IGOM: 8,1

IGOM CIJFERS DOOR DE JAREN HEEN

Meester in je Werk week 2020
9 (online) workshops: 74 deelnemers!
IGOM organiseerde van 9 tot en met 13 november 2020 de
vijfde editie van de Meester in je Werkweek. Dit initiatief –
ondersteund door het A+O fonds Gemeenten – is dé landelijke
inspiratieweek voor de (gemeente)professional! De Meester in
je Werk Week gaat over loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en
vakmanschap!
IGOM organiseerde kosteloos negen korte workshops voor
medewerkers van de aangesloten organisaties. Toch was deze
Meester in je Werk Week anders dan de vier voorgaande edities
aangezien de workshops – als gevolg van de coronamaatregelen
– niet fysiek maar online plaatsvonden.
Workshops als Hoe organiseer ik inspraak?, De beste versie van
jezelf, Help een boze burger en Netwerken voor een succesvolle
samenwerking werden bijvoorbeeld georganiseerd. Alle workshops zijn na afloop geëvalueerd. Het gemiddelde cijfer? Een 7,5
en de workshop Netwerken voor een succesvolle samenwerking
was de best beoordeelde workshop met een 8,4.

Algemeen

Week van de Mobiliteit (2008-2010-2012)

2786
		
		
214
710

medewerkers hebben gebruik gemaakt
van de Loopbaanscan/Talentspiegel.
Bijna 1.000 stage-aanvragen in behandeling genomen
(carrière)gesprekken met medewerkers sinds 2017
deelnemers aan de Meester in je Werk-weken

3633
3807
2541
		

5
		
15
		
20
		
20
4
41

gemeentesecretarissen lossen gezamenlijk hun
personele vraagstukken op
deelnemende organisaties delen hun vacatures en
kandidaten in de werkgroep Mobiliteit HR
deelnemende organisaties delen hun kennis in
de werkgroep Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
(oud) medewerkers RMC IGOM
(oud)voorzitters
(oud)stuurgroepleden

Platformen IGOM

aangeboden plekken
kandidaten
matches
+200 plaatsingen bij de Week van de Realiteit (2012)

7.520 vacatures geplaatst op IGOM.nl sinds de digitale
		 snelweg beschikbaar is
68.523 sollicitaties via IGOM.nl sinds de digitale snelweg
beschikbaar is
66 % van de vacatures is vervuld via het platform IGOM.nl
3.200.000 bezoekers op IGOM.nl

meer dan 30.000 papieren en digitale vacaturekranten verspreid
2510		 kerstkaarten verstuurd aan IGOM organisaties
1700 bezoeken IGOM-leden door RMC IGOM

Deskundigheidsbevordering / IGOM Academie
1604 deelnemers aan IGOM-trainingen (sinds maart 2018)
1148 deelnemers aan Management- & HR sessies
119 bijeenkomsten voor HR / IGOM Ambassadeurs

Gemiddeld 300 gebruikers per jaar van het WIE (Online
Management en HR) platform

Sociale media
Volg IGOM ook op

COLOFON
IGOM Magazine, nummer 3- 2021

Ruim acht op de tien deelnemers heeft een voorkeur voor een
fysieke training op locatie, maar in coronatijd zijn wij blij dat
zowel de opleiders als deelnemers positief gebruik gemaakt
hebben van de online versies.

Hoofdredactie:
Jos Widdershoven | JW Communicatie
Vormgeving en opmaak:
Robert Nijboer | Oburon Design
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Medewerkers aan dit nummer:
Masja Janssen - Lacroix,
Petra Steenbakkers

Auteursrecht
Behoudens de door de wet gestelde
uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

IGOM Magazine is een uitgave van IGOM
en verschijnt in een oplage van 500 stuks.
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