
Dit risico kan aanzienlijk beperkt worden door 
vroegtijdige uitstroom, in de vorm van een win-
winoplossing, te realiseren. Patrick van Beuke-
ring (zelfstandig consultant) en Maartje Kessels 

(adviseur bij PBLQ) ontwikkelden samen met Dick de 
Maa (voormalig hoofd Informatievoorzieningen van de 
gemeente Utrecht) de afgelopen twee jaar een nieuwe 
aanpak. Met succes! Resultaat: ruim 125 win-winoplos-
singen en miljoenen euro’s minder aan !nanciële risi-
co’s. 

Traditionele culturen (‘de werkgever zorgt voor mij’), 
een krappe en sterk veranderende arbeidsmarkt, inge-
wikkelde procedures en dichtgetimmerde sociale plan-
nen staan snelle en passende oplossingen vaak in de 
weg. Deregulering binnen het ambtelijk apparaat is 
lastig, sociale statuten breek je niet zomaar open. Patrick 
en Maartje realiseerden zich al gauw dat daar hun 
invloed niet lag en dat zij dus waren aangewezen op de 
kunst van het verleiden. Hoe kom je in deze setting tóch 
tot die win-winoplossing voor werkgever en werkne-
mer? Patrick en Maartje aan het woord. 

Onze maatwerkaanpak
Op basis van bovenstaande vraag ontwikkelden wij in 
2013 een maatwerkaanpak voor de gemeente Utrecht, 
die net een grote reorganisatie achter de rug had en 
kampte met een groot aantal boventalligen. Onze maat-
werkaanpak wordt gekenmerkt door inhoud en onder-
nemerschap en bestaat uit zeven succesfactoren: 

1 We gingen van start met een innovatieve pilot speci!ek 
gericht op een groep boventallige archiefmedewerkers. 

Uitdagend, want voor hen biedt de arbeidsmarkt weinig 
kansen. Wat werkte in de pilot behielden we, wat niet 
werkte schrapten we of verbeterden we. Zo kwamen we 
stap voor stap tot een steeds effectievere aanpak, die 
zich al doende in de praktijk bewees. 

2 In plaats van op de traditionele wijze eerst beleid te 
ontwikkelen en dit daarna te implementeren, gingen wij 
omgekeerd te werk. We startten met onze pilot en 
gingen daarin vooral dóen. Onze overtuiging is dat de 
werkelijkheid wordt gemaakt op de ‘vloer’, deze moet je 
zien te coderen en te vertalen in passend beleid. Door 
met opgestroopte mouwen aan de slag te zijn daar waar 
het gebeurt, kristalliseerde zich gaandeweg de meest 
succesvolle aanpak uit. Deze maakten we vervolgens tot 
standaard, tot beleid.  

3 We ontwikkelden een speelveld (zie tekening op 
pagina 17). Bij een speelveld horen spelregels. Om tot een 
goede contractering met onze opdrachtgever (het hoofd 
Informatievoorziening) te komen gingen wij met hem in 
gesprek over deze spelregels. “Wanneer hebben wij onze 
opdracht nu eigenlijk goed gedaan?” “Aan welke regels 
dienen wij ons te houden?” Na diverse gesprekken 
kwamen we uit op vier heldere succescriteria, die wij 
omdoopten tot ‘bouwstenen’ van onze aanpak:

Hoogst persoonlijk boven collectief
Als eerste adviseerden we onze opdrachtgever te stoppen 
met collectieve sessies rondom verplichte mobiliteit. Het 
verlies van je werk is een heftige gebeurtenis. Hierbij past 
naar ons idee een hoogst persoonlijke aanpak, met indivi-
duele aandacht, zodanig dat ieder zijn of haar eigen ver-

Mobiliteit is hot. In november 2014 maakte Asscher bekend tien miljoen euro extra vrij te maken 
voor begeleiding van ambtenaren naar ander werk (Nu.nl, 24 november 2015). In diezelfde periode 
kondigt Stef Blok aan met maatregelen te komen om de mobiliteit van 117 duizend rijksambtenaren 
te vergroten. ‘Mobiliteit wordt de norm’, aldus Blok (Volkskrant, 24 november 2015). De aandacht 
voor mobiliteit is niet verwonderlijk; veel publieke organisaties staan anno 2015 voor de opdracht 
om verder te bezuinigen, te krimpen of hun organisatie door te ontwikkelen. Linksom of rechtsom 
leidt dit tot noodzakelijke en gedwongen uitstroom van medewerkers. Met als resultaat een groot 
sociaal en financieel risico voor medewerker én organisatie. 

Patrick van Beukering, zelfstandig consultant en interim manager  
Maartje Kessels, adviseur PBLQ

EEN BEST PRACTICE IN HET REALISEREN WIN- 

WINSITUATIES BIJ GEDWONGEN UITSTROOM 

Make it happen – Deel 1

UIT DE PRAKTIJK

16



haal kan doen. Veel medewerkers zitten niet te wachten 
op collectieve sessies in zaaltjes vol boze collega’s. 

Duurzaam boven structureel 
In het boek ‘Verdraaide organisaties, terug naar de 
bedoeling’ spreekt Wouter Hart over verschillende soor-
ten spellen die binnen de organisatie worden gespeeld. 
Hij onderscheidt ‘het spel van de garantie’ ofwel het 
‘vertrouwde spel’ waarbij de vraag wordt gedomineerd 
door standaard werk, en ‘het spel van de creatie’ waarbij 
de vraag wordt gedomineerd door uniek werk. 

Medewerkers die lang bij een organisatie als een 
gemeente werken hebben de neiging het vertrouwde 
spel te blijven spelen, terwijl de buitenwereld fundamen-
teel is veranderd. Voorbeeld hiervan is een medewerker 
wiens belangrijkste eis voor een nieuwe baan een con-
tract voor onbepaalde tijd is. Dit is in de huidige arbeids-
markt een onrealistische wens, waarover wij meteen bij 
aanvang van een traject de verwachtingen managen. 
Anno 2015 is "exibiliteit en duurzame inzetbaarheid de 
enige zekerheid. Hierover gaan wij het gesprek aan en 
we sturen erop dat mensen banen voor bepaalde tijd ook 
met beiden handen aangrijpen. 

Eindig boven tijdelijk
Toen wij startten bij de gemeente viel ons op dat veel 
boventallige medewerkers op ‘klussen’ zaten. De popula-
tie boventalligen leek meer op een klussenteam, dan op 
een groep medewerkers die actief op zoek is naar nieuw 
passend werk. Uit analyse bleek dat de klussen maar in 
enkele gevallen tot iets duurzaams leidden. In sommige 
gevallen schoot alleen de inlenende externe organisatie er 
iets mee op (goedkope "exibele arbeidskracht) en liepen 
werkgever en werknemer slechts vertraging op in het 
mobiliteitstraject en het zoeken naar een duurzame 
oplossing. Dat vonden we sociaal en !nancieel niet ver-

antwoord, niet voor de medewerker en niet voor organi-
satie. Hiermee was onze bouwsteen ‘eindigheid’ geboren. 
In de praktijk betekende dit dat we voor een groot deel 
stopten met klussen en detacheren. Dit stonden we 
slechts toe als de klus ofwel uitzicht bood op iets duur-
zaams, ofwel iemands pro!el dusdanig versterkte dat 
daarmee de arbeidsmarktkansen aantoonbaar vergroot 
werden. Op nummer één blijft altijd staan het realiseren 
van een duurzame win-winoplossing die eindigheid van 
het boventalligheidstraject betekent. 

Positieve boven negatieve setting
Traditioneel gezien beginnen veel ‘van-werk-naar-werk-
trajecten’ met terugblikken en rouwverwerking. Bij ons 
is dat geen standaard onderdeel. Wij starten zoveel 
mogelijk vanuit het positieve. Dit is waar onze vierde 
bouwsteen, ‘positieve setting’, over gaat. Aan de basis 
van deze bouwsteen ligt het gedachtengoed van Appre-
ciative Inquiry (A.I.). De essentie hiervan is waarderend 
onderzoeken waar de kracht in ieder mens zit. Waar het 
bij A.I. om draait is meer doen van waar we goed in zijn. 
Met A.I. zoeken wij tijdens onze trajecten systematisch 
naar de meest effectieve, succesvolle en levendige 
momenten uit iemands loopbaan en bouwen daarop 
voort. “Wat is de kracht geweest van jouw ‘bv’ tot nu 
toe?”, vragen we dan bijvoorbeeld. Het is steeds weer 
verrassend om te zien hoe honderduit mensen gaan ver-
tellen. Door dit beeld vervolgens te visualiseren, maken 
we de positieve energie concreet en hebben we iets in 
handen om mee verder te gaan. 

4 We gebruiken de kracht van verbeelding. Pham en Taylor 
van de Universiteit van Californië deden onderzoek naar 
visualisatie en toonden aan dat deze methode, mits juist 
gebruikt, goed werkt. Studenten die hun doel (slagen 
voor een examen) visualiseerden, behaalden betere resul-
taten en bleken doelgerichter te werk te gaan dan studen-
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ten die niet visualiseerden. Dit inzicht vormde een van 
de fundamenten van onze aanpak. Al gauw vervingen 
we beleidsnotities, procesbeschrijvingen en werkwijzen 
door simpele tekeningen. Onze maatwerkaanpak ver-
werkten we niet in een notitie, maar verbeeldden we aan 
de hand van een ‘speelveld’. Dit speelveld (zie onder-
staand) heeft grote gelijkenis met een voetbalveld. De 
keuze voor het synoniem met sport was snel gemaakt; 
Patrick is ervaren in het begeleiden van Olympische top-
sporters in hun tweede carrière, en weet hoe treffend de 
vergelijking tussen letterlijk en !guurlijk in beweging 
komen kan zijn. De boventallige medewerkers die we 
begeleiden laten we tekenen. In een organisatie die net 
over is gegaan op volledig digitaal werken, halen wij de 
kleurpotloden en vellen papier weer uit de kast. Dit 
werkt voor heel veel mensen. Medewerkers worden ertoe 
aangezet creatief te zijn, out of the box te denken en hun 
ideeën heel concreet te maken. Bovendien krijgen ze iets 
tastbaars in handen, dat ze bespreken met het thuisfront 
en samen verder aanscherpen. Maar niet iedereen is 
enthousiast. Sommige medewerkers vinden het ver-
schrikkelijk, omdat ze sinds jaar en dag tekstgeoriënteerd 
zijn en het lastig vinden daar afscheid van te nemen.

Tot slot 
Wilt u meer weten over onze aanpak of vrijblijvend ken-
nismaken? Wij gaan graag het gesprek aan. 

Patrick van Beukering; patrick.van.beukering@gmail.
com

Patrick is sinds 1998 werkzaam als zelfstandig consul-
tant en interim manager. 
Hij heeft en een master in sociologie en management 
consulting. Hij begeleidt en voert veranderingsprocessen 
uit op het snijvlak van grootschalige arbeids- en reorga-
nisatievraagstukken. Opdrachtgevers benaderen hem 
om deze interventies te bedenken, maar ook samen met 
hem en werknemers te realiseren. Hij werkt – tijdens de 
verschillende fases van verandering – als consultant, 
coach, leider en arrangeur.

PBLQ, Maartje Kessels; m.kessels@pblq.nl 
Maartje werkt sinds 2010 bij PBLQ als adviseur op het 
gebied van HRM en Talentontwikkeling. Haar specia-
lisme is het begeleiden van organisaties bij vraagstukken 
over in-, door- en uitstroom. Van oorsprong is Maartje 
arbeids- en organisatie psycholoog. Maartje maakt het 
verschil door kennis van publieke organisaties te combi-
neren met zakelijkheid en ondernemerschap.

Lees in de volgende editie van HR Overheid meer over de 
andere drie succesfactoren, de resultaten van de aanpak en 
het advies van Patrick en Maartje aan publieke organisa-
ties die ook met gedwongen uitstroom te maken hebben.
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spectieven voor ex-olympische topsporters, Universiteit 
van Amsterdam, 2004
P.R. van Beukering, Goud op de werkvloer; kansen voor 
topsporters en werkgevers op de arbeidsmarkt, Deventer: 
daM uitgevers, 2008
R. Masselink & J.C. de Jong, Handboek Appreciative 
Inquiry; Co-creatie van vernieuwing in cultuur, bedrijf en 
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L.B. Pham & S.E. Taylor, “From Thought to Action: 
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Simulations on Performance”, Personality and Social 
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Win-winarrangementen
Facilitair medewerkster uit de repro die jaren lang binnen-
werk had gedaan wilde niets liever dan ‘in het groen’ aan het 
werk. Ze heeft een Hoveniersopleiding gedaan en we zijn 
samen met haar tuincentra afgegaan in Utrecht en omgeving. 
Binnen twee maanden was ze aan de slag in de baan van haar 
dromen. Eindelijk tussen de mensen en het groen. Met enige 
‘nudge’ (por, stoot(je), duwtje in de goede richting) was er 
grote blijdschap bij medewerker en nieuwe werkgever.
63-jarige dame die deels via een maatwerkregeling met keu-
zepensioen wilde en dit nog wilde combineren met parttime 
werk door haar expertise beschikbaar te stellen voor de ont-
wikkeling van het stationsgebied in Utrecht. Dubbel genie-
ten!
Archiefmedewerker die middels een maatwerkregeling bij de 
gemeente als zelfstandige een Indonesische catering kon 
starten en daarmee van zijn hobby zijn werk kon maken.
Door actief het warme netwerk te benutten, konden de 
archiefmedewerkers van de Gemeente Utrecht als voor-
rangskandidaat (dus zonder concurrentie van andere 
externe sollicitanten) solliciteren bij Defensie op 30 vacatu-
res in hun eigen vakgebied, in hun eigen regio en met goede 
arbeidsvoorwaarden. Vier van hen werden aangenomen. 
Met een passend maatwerkarrangement faciliteerde de 
gemeente een match, zowel aan de zijde van Defensie (oplei-
dingsbudget) als aan de zijde van de medewerker (loonsup-
pletie, reiskosten, vertrekregeling). Een succes! 
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Succesfactoren 5 t/m 7: 

5. Maatwerk op basis van ‘het goede 
gesprek’ vormt de basis van onze 
aanpak. Denk en vraag vooral vanuit 
wat mensen willen en kunnen, en 
niet vanuit systemen of regels. De 
‘wanneer is het goed-vraag’ zoals wij 
die aan onze klant stelden tijdens de 
contractering, staat ook in de begelei-
ding van de medewerker centraal. In 
gesprek met de medewerker maken 
we het antwoord op deze vraag stap 
voor stap concreter. Dat doen we aan 
de hand van het criterium denken; 
we vragen hem of haar te noemen 
aan welke criteria een oplossing moet 
voldoen, werken op grond hiervan 
een paar scenario’s uit en leggen die 
weer aan hem of haar voor. Vaak 
volgt er dan een traject van toevoe-
gen/schrappen, bijschaven en onder-
handelen dat uiteindelijk uitmondt in 
een passende oplossing. Dat kan ook 
een bij de organisatie passende !nan-

ciële vertrekregeling zijn. Niet met 
iedereen komen we eruit. Sommige 
medewerkers koersen op regelingen 
die dusdanig riant zijn dat ze als 
organisatie en naar de burger toe niet 
te verantwoorden zijn. Wij leggen 
dan altijd uit waarom iets niet kan. 
Ook hier is hoogst persoonlijk het 
devies. 

6. In ons speelveld heeft de ‘traditio-
nele’ loopbaanadviseur deels ruimte 
gemaakt voor een zogenaamde 
‘arrangeur’. Waar de loopbaanadvi-
seur zijn kracht laat gelden op het 
ontwikkelgedeelte van het speelveld 
(links), acteert de arrangeur vooral 
vanaf de middenstip naar het doel 
(rechts). Een arbeidsjurist en pensi-
oenspecialist maken onze ‘opstelling’ 
op het rechter deel van het speelveld 
compleet. Door nauwe samenwer-
king en het inzetten van ieders speci-
alisme op het juiste moment, behalen 
we een hoog ‘scoringspercentage’. 

Arrangeurs zijn enerzijds sterk in het 
begeleiden, verleiden en inspireren 
van mensen, maar zijn anderzijds 
ook resultaatgericht en zakelijk in het 
realiseren van de beste oplossing. 
Ook krachtig en pragmatisch kunnen 
interveniëren is van belang. Ze zijn 
strategisch en HR-inhoudelijk goed 
onderlegd en kunnen daarmee de 
brug slaan tussen strategische perso-
neelsplanning en mobiliteit. Bij de rol 
van arrangeur verschuift de nadruk 
van een inspanningsverplichting 
naar een resultaatverplichting. Dit 
impliceert minder vrijblijvendheid. 
De slogan ‘make it happen’ typeert 
de rol, die draait om creativiteit, 
ondernemerschap, resultaat en lef. 
Dit is naar ons idee wat organisaties 
en medewerkers mogen verwachten 
van een HR-‘business partner’ anno 
2015. Sommige medewerkers ervaren 
de inzet van arrangeurs als zakelijke 
verharding van de lang lopende 
arbeidsrelatie die ze hebben met hun 

Deel 2 - Make it happen
Een best practice in het realiseren 
van win-winsituaties bij 
gedwongen uitstroom
In de vorige editie van HR Overheid las u over de maatwerkaanpak die Patrick van Beukering 
(Zelfstandig Consultant) en Maartje Kessels (adviseur bij PBLQ) ontwikkelden samen met Dick 
de Maa (hoofd Informatievoorzieningen van de gemeente Utrecht) voor gedwongen uitstroom 
bij de Gemeente Utrecht. Met hun aanpak, die verbeeld wordt in bijgaande tekening, realiseer-
den zij ruim 125 win-winoplossingen en miljoenen euro’s minder aan financiële risico’s. De 
maatwerkaanpak wordt gekenmerkt door inhoud en ondernemerschap en bestaat uit zeven 
succesfactoren. Over de eerste vier las u in de vorige editie van HR Overheid. Wij gaan in dit 
artikel verder met de laatste drie succesfactoren, de resultaten van de aanpak en het advies 
van Patrick en Maartje aan publieke organisaties die ook met gedwongen uitstroom kampen. 

Patrick van Beukering, zelfstandig consultant en interim manager
Maartje Kessels, adviseur PBLQ
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werkgever. Wij zien het als duidelijk-
heid scheppen en samen constructief 
vooruit kijken naar nieuw leef- en 
werkplezier. 

7. Netwerken, netwerken, netwer-
ken. De baan vóór zijn. Dat kunnen 
we niet vaak genoeg zeggen tegen 
onze boventallige medewerkers. De 
theorie van Granovetter maakt dui-
delijk dat het hebben van de juiste 
‘zwakke verbindingen’ de kans op 
het vinden van een baan kan vergro-
ten. In tegenstelling tot wat veel 
mensen denken kan dus ook een 
‘koude’ relatie zeer waardevol zijn! 
Wij vragen de medewerker zijn/haar 
netwerk uit te tekenen op een A3-vel 
en dit gaandeweg het zoekproces 
steeds te verrijken. Binnen een mum 
van tijd krijgen mensen een duidelijk 
beeld van hun netwerk, dat bijna 
altijd groter is dan zij vooraf dachten. 
Contacten die voldoen aan de drie 
R’s (relatie, ruil en reputatie) verho-

gen de kans op het vinden van een 
baan voordat er een vacature is. Dit 
‘de baan voor zijn’, is dé reden om te 
netwerken. Immers, als je door slim 
te netwerken bij een organisatie in 
beeld bent voordat er een vacature 
ontstaat, heb je maar een fractie van 
de concurrentie die je zou hebben 
wanneer je zou reageren op een reeds 
gepubliceerde vacature. Naast 
mensen te leren te netwerken gaan 
wij als arrangeurs, in tegenstelling tot 
veel traditionele loopbaanbegelei-
ders, ook zélf aan de slag. Want als 
wij proactief en creatief ons eigen net-
werk en dat van de gemeente kunnen 
benutten om kansen te creëren, 
waarom zouden we dat dan niet 
doen? Bovendien hebben wij een 
nieuwe werkgever iets te bieden; 
loonsubsidie, budget voor opleiding 
of anderszins een maatwerk-
‘arrangement’. Zoiets vertel je als sol-
licitant wellicht niet zo makkelijk 
maar kunnen wij als arrangeur ken-

baar maken bij de nieuwe werkgever, 
om zo een kruiwagen te creëren.  

Resultaten
In achttien maanden tijd hebben we 
met onze nieuwe aanpak ruim 125 
sociaal-zakelijke oplossingen gereali-
seerd en de mogelijke toekomstige 
!nanciële risico’s (loonsom en WW-
lasten) voor de gemeente Utrecht 
beperkt met miljoenen euro’s. De 
oplossingen zijn onder andere gele-
gen in in- en externe plaatsingen, 
maatwerkregelingen (start eigen 
bedrijf, keuzepensioen) en contracto-
vernames (aanstelling van één jaar 
inclusief mobiliteitsbegeleiding bij 
een outplacementbureau). Met de 
vele win-winoplossingen hebben we 
nieuwe waarden gecreëerd voor 
medewerkers die boventallig 
werden. 
Tevens hebben we de nieuwe rol van 
arrangeur geïntroduceerd en geïm-
plementeerd, en de HR-collega’s van 
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de organisatie meegenomen in de 
HR-business partner benadering. 

Conclusies 
Hoewel onze maatwerkaanpak veelal 
leidt tot win-winoplossingen voor 
medewerker en werkgever, zijn er 
altijd mensen die ontevreden zijn en 
blijven. We blijven zoeken naar 
manieren om onze maatwerkaanpak 
te verbeteren en daarmee ook voor 
deze groep medewerkers passende(r) 
oplossingen te vinden. Daarnaast 
moeten we onder ogen zien dat er 
altijd medewerkers zullen zijn die 
hun hakken in het zand blijven zetten 
of medewerkers voor wie ons traject 
vanwege ziekte of andere persoon-
lijke redenen niet passend is.  

Het voordeel van de onze benadering 
is dat medewerkers zich gekend 
voelen. Zij staan in de lead van hun 
eigen traject, samen met ons komen 
ze tot maatwerkafspraken die leiden 
tot gezonde doorstroom naar een 
nieuwe toekomst. De meeste mede-
werkers vinden de intensieve bena-
dering door de arrangeurs prettig. 
Het geeft hen structuur en continuï-
teit in een vertrouwde ‘in house’-set-
ting. Deze persoonlijke, intensieve 
aanpak werkt bevorderend voor het 
traject, naar anderen toe en is goed 
voor de reputatie van de organisatie. 
Reputatie is een waarde die in de 

waan van alledag maar al te vaak 
wordt vergeten, maar voor werkge-
vers zeer belangrijk kan zijn voor de 
toekomst. 

Advies 
Een punt van zorg blijft dat, naar ons 
idee, overplaatsbaarheidstermijnen 
bij overheden nog steeds veel te lang 
zijn. “Van werk naar werk”-periodes 
van twee jaar of soms nog langer 
maken mensen niet gelukkig. Veel 
mensen raken gedemotiveerd, komen 
steeds meer op afstand van het 
arbeidsproces te staan en belanden 
uiteindelijk in een negatieve spiraal. 
Door de jaren heen hebben wij bij 
veel organisaties afslanktrajecten 
mogen (bege)leiden. Onze ervaring is 
dat medewerkers meer gebaat zijn bij 
snelheid, duidelijkheid en een helder 
plan vanaf de dag dat ze vernemen 
dat hun werkt stopt.
Ons advies is: werk met een twee-
keuzebeleid bij aanvang van de 
boventalligheid. Biedt mensen op de 
dag dat ze horen dat ze ‘weg moeten’ 
een duidelijk en passend keuzepalet 
aan oplossingen aan, bijvoorbeeld 
bestaande uit een maatwerk-afkoop-
regeling of contractovername. Laat ze 
een keuze maken binnen twee maan-
den en begeleid ze intensief in dit tra-
ject. Deze werkwijze vraagt om dere-
gulering en aanpassing van sociale 
plannen. Overheden sluiten hiermee 

meer aan bij wat in de huidige markt 
gangbaar is en scheppen duidelijk-
heid, zowel richting de eigen mede-
werkers, als naar de buitenwereld en 
burgers. 

Is er geen ruimte voor deregulering 
en vernieuwing van sociale plannen, 
vergeet dan niet het belang van tijdig 
ontwikkelen. In onze gesprekken 
hebben we gemerkt dat veel werkne-
mers een grote afstand tot de arbeids-
markt hebben door achterstallig 
onderhoud op kennis en vaardighe-
den. Door als werkgever tijdig te 
investeren in ontwikkeling, houdt je 
je medewerkers ‘arbeidsmarktproof’ 
en daarmee je organisatie !exibel. Bij 
veel organisaties heeft dit echter de 
afgelopen twee decennia onderaan 
de prioriteitenlijst gestaan. Met alle 
gevolgen van dien; verouderde 
kennis en vaardigheden en discon-
nectie met de arbeidsvraag buiten de 
muren van de organisatie. Ontwik-
kel, ontwikkel, ontwikkel is dan ook 
ons advies. 
 
Afsluitend merken wij op dat boven-
talligheidsperiodes te vaak ‘gelar-
deerd’ worden met het doen van tij-
delijke klussen. Klussen die zelden 
leiden tot iets duurzaams. Dergelijke 
situaties waarin medewerkers 
worden ‘rondgepompt’ van de ene 
tijdelijke klus naar de andere, hebben 
in onze aanpak niet geholpen, eerder 
vertraagd. Wij zijn van mening dat 
boventalligenpools geen “klusbedrij-
ven” moeten worden. Tenzij de hele 
organisatie als een groot !exibel klus-
senbedrijf gaat werken. 

Wilt u meer weten over onze aanpak of 
vrijblijvend kennis maken? Wij gaan 
graag het gesprek aan. 

Patrick van Beukering, 
patrick.van.beukering@gemail.com

Maartje Kessels 
m.kessels@pblq.nl
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