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de toekomstige vervangingsvraag van het relatief oude werknemersbestand van gemeenten vraagt 

om gerichte actie. door een verminderde instroom in combinatie met een relatief hoge uitstroom 

van jongeren in gemeenten ontstaat een onevenwichtige personeelsopbouw. dit is niet makkelijk op 

te lossen, omdat er eveneens sprake is van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. meer dan 

ooit is het belangrijk dat gemeenten in staat zijn de juiste mensen aan te trekken en deze vervolgens 

ook aan zich te binden. een goede introductie van nieuwe medewerkers is noodzaak. Het klinkt 

wellicht als een cliché, maar één van de belangrijkste bindingsfactoren voor mensen is nog steeds 

het gevoel erbij te horen, thuis te zijn op de werkplek. Introductie speelt daarin een sleutelrol.

mensen zijn cruciaal bij het realiseren van succes. de uitdaging van het management en van de 

afdeling P&o ligt in het investeren in mensen. dit kan op veel verschillende manieren. Bij de 

instroom start men met een zorgvuldige werving en selectie, gevolgd door een warm welkom door 

middel van een passend introductieprogramma. een prikkelend opleidingsaanbod zorgt ervoor dat 

medewerkers voortdurend blijven leren. Hierin worden zij door hun leidinggevende gestimuleerd en 

gecoacht. leidinggevenden hebben een sleutelpositie bij het ondersteunen van de ontwikkeling van 

hun medewerkers. Tenslotte zorgt de strategische meerjarenplanning ervoor dat een medewerker 

ook vervolgstappen kan maken die passen bij zijn ontwikkeling. Zo heeft de gemeente en de 

medewerker meer profijt van de investering. 

In deze publicatie zoomen we in op de voordeur van het strategisch Hrm-beleid: de introductie. 

we helpen u ervoor te zorgen dat talenten de weg naar de achterdeur nauwelijks meer opzoeken. 

we bespreken hoe u medewerkers kunt verleiden zich te binden aan uw gemeente aan de hand 

van strategisch introductiebeleid. Introductiebeleid zien we daarbij nadrukkelijk als een Hrm-

instrument dat de doelstellingen van een organisatie ondersteunt. Het vormt een samenhangend 

geheel van acties dat ingezet wordt vanaf de dag dat een nieuwe medewerker in de organisatie komt 

en aansluit bij opleidingen en ontwikkeltrajecten in de organisatie. Het is het eerste welkom, de 

eerste indruk. en die eerste indruk kunt u maar één keer maken!

deze publicatie is bedoeld voor iedereen die in de praktijk met vraagstukken te maken krijgt op 

het gebied van binden en boeien van talentvolle medewerkers binnen de gemeente. wij spreken in 
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het bijzonder alle leidinggevenden en de afdeling P&o aan omdat zij veelal vanuit de gemeente de 

hoofdrol spelen tijdens de introductieperiode. 

al met al hopen wij u met deze publicatie een mooie inspiratiebron te bieden, die u de handvatten 

aanreikt tot het opzetten en uitvoeren van een introductiebeleid waardoor uw nieuwe medewerkers 

zich meer dan welkom voelen!

namens het bestuur van de Stichting a+o fonds Gemeenten

P. wiechmann, n.J.G. Janssens,

Voorzitter Secretaris-penningmeester
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LEESWIJZER

‘meer dan welkom’ biedt een concrete aanpak voor het ontwikkelen en uitvoeren van introductiebeleid. 

we nemen u in de verschillende hoofdstukken mee in de overwegingen die u kunt maken en de stappen 

die u kunt zetten om het introductiebeleid vorm te geven. als rode draad door de publicatie heen vindt 

u tekstkaders waarin voorbeelden van verschillende gemeenten worden beschreven, ter illustratie 

van de beschreven tekst. Hieronder geven we per hoofdstuk kort aan wat u kunt verwachten.

In hoofdstuk 1 beginnen we met de waaromvraag; waarom wilt u een introductiebeleid opzetten?  

wij hebben alvast een aanzet gegeven, maar belangrijker is het proces waarin u nadenkt over de voor- 

delen die het introductiebeleid úw gemeente brengt. dit bepaalt de verdere invulling van het beleid. 

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 2 in op de elementen van een introductieprogramma. Hoe groot 

of klein uw gemeente ook is, afspraken rondom de introductie van nieuwe medewerkers is van 

belang. daarbinnen is er een aantal elementen dat niet mag ontbreken. naast deze kernelementen 

bespreken we een aantal zogenaamde keuze-elementen die, afhankelijk van de situatie waarin uw 

gemeente zich bevindt, toegevoegd kunnen worden aan het introductiebeleid. 

wanneer u heeft bepaald welke elementen in het introductieprogramma worden opgenomen, 

rijst de vraag hoe dit georganiseerd moet worden. In hoofdstuk 3 gaan we in op de verdeling van 

verantwoordelijkheden, budget en eventuele samenwerking met andere gemeenten. 

Hoofdstuk 4 bespreekt een concreet stappenplan voor het opzetten van het introductiebeleid. In dit 

stappenplan worden de elementen uit eerdere hoofdstukken omgevormd tot een praktisch stappen-

plan dat houvast biedt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een introductiebeleid. 

In hoofdstuk 5 geven we alvast een doorkijkje naar de toekomst: hoe houdt u medewerkers na afloop 

van het introductieprogramma gemotiveerd en betrokken? we bespreken hier twee programma’s 

die specifiek gericht zijn op het binden van de groep ‘verder gevorderd talent’ in een periode dat het 

nieuwe ervan af is. 

we sluiten de publicatie af met ‘factsheets’ waarin kernachtig wordt weergegeven hoe de geïnter-

viewde gemeenten hun introductiebeleid hebben vormgegeven. ook kunt u enkele checklists vinden 

in de bijlagen.
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Hoe zorgt u ervoor dat nieuwe medewerkers snel in staat zijn zelfstandig te functioneren?

Introductiebeleid is een onmisbaar onderdeel van strategisch Hrm-beleid. Het is dé manier om 

nieuwe medewerkers een warm welkom te geven en het beïnvloedt in sterke mate de betrokkenheid 

en motivatie van nieuwe medewerkers. Het is dus belangrijk, maar het kost ook tijd, geld en inzet van 

betrokken medewerkers. Vandaar het advies: ‘bezint eer ge begint’. Zet voor uzelf de belangrijkste 

doelen van het introductiebeleid op een rijtje. de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie en 

de strategie bieden aanknopingspunten bij het bepalen van de doelen. door hierbij aan te sluiten, is 

het eenvoudiger om draagvlak te creëren binnen de organisatie. een duidelijke verwoording van de 

doelen is van belang. doordachte doelstellingen geven richting aan de introductie en dragen bij aan 

het succes van het beleid. 

�.� Doelen

Goed introductiebeleid leidt ertoe dat medewerkers snel vertrouwd zijn in de nieuwe organisatie.  

maar er kunnen meerdere doelstellingen zijn van het introductiebeleid. om u op gang te helpen, 

worden hierna enkele belangrijke redenen genoemd voor het voeren van een introductiebeleid:

•  Nieuwe medewerkers voelen zich welkom en gewaardeerd

  een nieuwe baan brengt een hoop onzekerheden met zich mee; een nieuwe organisatie, nieuwe 

collega’s en nieuwe werkzaamheden. de eerste dag is altijd spannend. Het is fijn als de leiding- 

gevende er is voor een eerste kop koffie en een woord van ontvangst. als er een kennismakings-

ronde is gepland waarin de nieuwe medewerker wordt voorgesteld aan de collegae. en als er een 

programma voor de eerste week voor de nieuwe medewerker klaar ligt. allemaal eenvoudige 

zaken, die er absoluut toe doen in zo’n eerste spannende week! 

• Nieuwe medewerkers leren hun weg binnen de organisatie snel kennen

  een duidelijke uitleg over de werkzaamheden in de eerste dagen leidt ertoe dat medewerkers 

snel weten wie en wat ze waar kunnen vinden. op deze manier kunnen zij al snel zelf aan de slag 

en bouwen zelfvertrouwen op. 

• De inwerkperiode wordt verkort

  nieuwe medewerkers beschikken lang niet altijd over de specifieke kennis die nodig is voor het 

WAAROM INTRODUCTIEBELEID? �
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uitvoeren van de functie. U kunt deze leemte in kennis en ervaring meteen opvangen door in het 

introductieprogramma inhoudelijke opleidingen aan te bieden. Introductiebeleid verkort op deze 

manier de inwerktijd. Vooral juridische, bestuurlijke en procedurele opleidingen helpen hierbij.  

Bij de Milieudienst Midden-Holland, onderdeel van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-

Holland, wordt de leemte in kennis en ervaring meteen bij de kop gepakt: het introductieprogramma zorgt voor 

een kwaliteitslag van kennis in verbreding én verdieping door de inzet van onderwijs en opleiding. 

Nieuwe medewerkers worden gedurende het eerste half jaar extra begeleid. Enerzijds door een intern 

lesprogramma, anderzijds door de inzet van mentoren. Een onderdeel van het interne lesprogramma is 

bijvoorbeeld een inhoudelijke cursus over procedures en wetgeving en de manier waarop de medewerkers 

hiermee moeten omgaan. 

• Interne procedures en de manier van werken worden duidelijk

  elke organisatie kent haar eigen cultuur, procedures en manieren van werken. Binnen gemeenten 

krijgen medewerkers bovendien te maken met procedures en regelgeving. wanneer nieuwe 

medewerkers hierin worden geïntroduceerd, kunnen zij sneller en beter aan de slag. 

• Een introductiebeleid ondersteunt verandering

  nieuwe medewerkers vormen een frisse wind in de organisatie; ze zitten nog niet vast in 

bepaalde patronen en hebben een heldere kijk op de gang van zaken. op sommige punten wilt 

u dan ook liever niet dat nieuwe medewerkers zich aanpassen, maar juist ambassadeurs van 

verandering zijn. wanneer gewenst gedrag al in de introductieperiode kenbaar gemaakt wordt, 

zullen medewerkers dit als vanzelfsprekend en kenmerkend voor de organisatie beschouwen. 

op deze manier worden belangrijke ontwikkelingen als brede inzetbaarheid en klantgerichtheid 

bij nieuwe medewerkers op een relatief eenvoudige manier ingevoerd. 

De gemeente Ridderkerk heeft haar nieuwe manier van dienst verlenen een duidelijke plek gegeven in het 

introductieprogramma. De activiteiten in het introductieprogramma zijn erop gericht de organisatiecultuur 

over te dragen en de vereiste competenties van de nieuwe medewerkers (verder) te ontwikkelen. Deze nieuwe 

dienstverlening kenmerkt zich door:

• Aandacht voor signalen uit de samenleving.

• Respect voor de standpunten en belangen van inwoners.

• Luisteren naar vragen en opmerkingen van inwoners en er vervolgens wat mee doen.

De gemeente Ridderkerk streeft ernaar om voortdurend de benodigde kwaliteit in huis te hebben om boven-

staande manier van dienstverlening te realiseren. Wat dit concreet betekent voor de gewenste houding en 
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het gedrag van medewerkers is vertaald naar competenties, zoals klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

samenwerken en communicatieve vaardigheden. Binnen het introductiebeleid krijgt dit aandacht door middel 

van een workshop ‘Paarse Draak’. De draak komt uit het wapen van Ridderkerk, waarin de dappere ridder 

Sint Joris de draak verslaat. Sint Joris staat voor het goede; de draak voor het kwade. De draak, die symbool 

staat voor onnodige bureaucratie en regelgeving, moet verslagen worden. In verschillende werkvormen leert 

de nieuwe medewerker wat van hem wordt verwacht. Het idee is ontstaan om deze workshop een vervolg 

te geven in de dagelijkse praktijk: wanneer een medewerker ‘een draak verslaat’, ontvangt hij een certificaat. 

 

• Het is een instrument dat verloop voorkomt

  Iemand die goed ingewerkt wordt en de mensen en procedures in de organisatie snel leert 

kennen, zal ook snel goed functioneren. dit geeft de nieuwe medewerker zelfvertrouwen en 

voorkomt onnodige fouten. daarnaast is het prettig als de medewerker zich snel thuis voelt 

in zijn1 nieuwe team en bij zijn nieuwe werkgever. als de zogenaamde socialisatie (het proces 

waarbij waarden, normen en andere kenmerken van een cultuur worden aangeleerd) voorspoedig 

verloopt, committeert een medewerker zich sneller aan een organisatie in termen van ‘hier wil 

ik bij horen, hier kan ik trots op zijn’.

  resultaat is dat de nieuwe medewerker zich identificeert met zijn nieuwe werkgever en het goed 

naar zijn zin heeft, waardoor verloop en ziekteverzuim voorkomen worden. dit is zeker in het 

eerste jaar van belang, omdat dan de kans op ongewenst verloop het grootst is. 

• Binnen het introductiebeleid kan kennis overgedragen worden

  Veel kennis bij gemeenten zit in de hoofden en ervaring van mensen. Bij introductiebeleid 

kan er een begin gemaakt worden met overdracht van kennis, vooral als het netwerk wordt 

opgebouwd. dit doel is extra relevant omdat binnen veel gemeenten de gemiddelde leeftijd van 

het personeelsbestand hoog is. dit betekent dat in de komende jaren een groot aantal mensen 

uitstroomt. deze mensen hebben veel kennis opgebouwd en in het introductiebeleid kan ruimte 

gecreëerd worden om deze kennis over te dragen. Zo blijven oudere medewerkers betrokken, 

worden nieuwe medewerkers snel ingewerkt in de organisatie en gaat kennis niet verloren. 

Bij het vaststellen van de doelen van introductiebeleid kan een spanning bestaan tussen enerzijds 

socialisatie en anderzijds verandering en frisse inzichten van nieuwe medewerkers. om ervoor te 

zorgen dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen binnen de organisatie, worden zij vertrouwd 

gemaakt met onder andere de manier van werken en de cultuur. Tegelijkertijd is het niet gewenst dat 

de nieuwkomers zich aanpassen aan ongewenste, vastgeroeste gewoonten binnen de organisatie; 

naast aanpassing aan de bestaande situatie is er ook behoefte aan vernieuwing en verandering. 

daarom is het belangrijk om de inzichten van nieuwe medewerkers in de cultuur en manier van 

1 daar waar de hij-vorm  wordt gebruikt in deze publicatie kan ook zij  worden gelezen 
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werken op te pakken en niet verloren te laten gaan in het socialisatieproces. de manier waarop  

u met dit dilemma omgaat, is bepalend voor de manier waarop de elementen van het introductie-

beleid worden ingekleurd.

De gemeente Zwolle heeft in haar introductiebeleid dit spanningsveld uitgewerkt. Om te beginnen is het zo 

opgezet dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk toegerust zijn en de weg weten binnen de organisatie. 

Wanneer zij hun totale werkproces kunnen overzien, wordt verwacht dat zij het vervolgens zelfstandig gaan 

uitvoeren. Op deze manier starten ze onafhankelijk van een persoon of van gekleurde informatie. De eigen 

manier van werken en de eigen frisse blik op de organisatie worden zo behouden. Voor de verbetering van de 

eigen organisatie is het van belang om deze input te gebruiken. In een later stadium is daar ruimte voor.

Doordat bovendien de organisatievisie overgedragen wordt op nieuwkomers, worden zij als het ware de 

ambassadeurs van deze visie op de eigen werkplek. Als zij constateren dat de manier van werken niet 

overeenkomt met de visie kunnen zij hun collega’s hierop aanspreken. 

Ten slotte hebben de medewerkers die de modules van het introductieprogramma verzorgen een signalerende 

rol. Zij ontvangen direct de feedback op het functioneren van de organisatie van de nieuwe medewerkers. Het 

is dan ook aan hen om hier gevolg aan te geven. 

�.� Doelgroepen

wanneer het introductiepakket wordt afgestemd op de specifieke doelgroepen, dan spreken we 

van introductie op maat. nieuwe medewerkers kunnen sterk van elkaar verschillen: sommigen 

komen vers uit de schoolbanken, anderen hebben al meer ervaring. de ervaring die mensen met 

zich meebrengen, verschilt sterk, evenals hun opleidingsniveau. ook de functies waarin nieuwe 

medewerkers beginnen, verschillen. een succesvol introductiebeleid kent daarom flexibiliteit in 

de invulling ervan. Sommige onderdelen zijn voor alle medewerkers geschikt, andere onderdelen 

zijn functiespecifiek of gericht op een bepaalde ervaring. Vaak wordt gekozen voor een collectieve 

introductie die ingaat op werkoverstijgende zaken, zoals het kennismaken met de gemeente in 

termen van missie, visie en strategie, cultuuraspecten en andere algemene processen (bijvoorbeeld 

personeelsbeleid). Het is belangrijk dat iedereen deelneemt aan een dergelijk centraal programma. 

daarnaast kan gekozen worden voor een modulaire opbouw van programmaonderdelen waarvan de 

inhoud wordt afgestemd op de specifieke doelgroep. 

�
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de doelgroep kan ook bepalend zijn bij de keuze voor een vorm van het introductieprogramma. 

weinig ruimte voor eigen initiatief van de werknemer past niet bij zelfstandige functies en veel 

ruimte past niet bij een introductie voor uitvoerende functies.

Een mooi voorbeeld van een gemeente waar verschillende doelgroepen en doelen worden onderscheiden, 

is te vinden in Emmen. Emmen onderkent drie doelgroepen: alle nieuwe medewerkers, trainees en ervaren 

managers of projectleiders. De eerste doelgroep omvat de beide andere. Voor de eerste doelgroep bestaat 

een introductiedag, die de meeste doelstellingen één voor één bij de kop pakt:

• Een warm welkom met een goed informatiepakket, zodat veel onzekerheden meteen zijn weggenomen.

• Praktische tips en trucs, inclusief een rondleiding waardoor mensen snel wegwijs zijn.

• Een inleiding in de belangrijkste regels en procedures van werken en besturen.

•  Een uitleg over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, de re-organisatie en cultuurverandering 

die heeft plaatsgevonden en plaatsvindt door de burger centraal te stellen in alle processen.

•  De creatie van een band met de organisatie en haar mensen en met de omgeving door inzicht in de 

geschiedenis en een rondleiding langs (historische) plaatsen afgesloten met een Drentse koffietafel.

De overige doelstellingen ‘verkorten inwerktijd’ en ‘kennisoverdracht’ worden op maat uitgewerkt voor de 

andere doelgroepen.

Voor de trainees is een apart programma gericht op het versnellen van de leerprocessen. Dat is modulair 

opgebouwd. Introductiebeleid raakt hier traineebeleid. U kunt hierover meer vinden in de publicatie ‘Denken, 

dóórdenken, durven, doen’ (2004) van Stichting A+O fonds Gemeenten.

Voor ervaren managers en projectleiders wordt een maatwerkprogramma samengesteld. Dit programma is 

vergelijkbaar met de wijze waarop ook gekozen bestuurders worden ingewerkt op dossiers en procedures.  

Het gaat om een pakket van leeswerk (de dossiers zelf), gesprekken en werkbezoeken op locatie bij projecten. 

Dit versnelt het inwerken aanzienlijk en voorkomt kennisverlies.
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Stel dat u en uw gemeente overtuigd zijn van de noodzaak van introductiebeleid en helder voor ogen 

hebben welke doelen en doelgroepen bereikt moeten worden. dan is de volgende vraag: hoe moet 

het introductiebeleid er uit komen te zien? Hoeveel mensen moeten we introduceren? Hoeveel tijd 

en geld mag het kosten?

om enkele richtlijnen te bieden, bespreken wij in dit hoofdstuk twee soorten elementen van een 

introductiebeleid. als eerste noemen we de kernelementen. dat zijn de elementen die in de één 

of andere vorm niet mogen ontbreken in een introductiebeleid, zelfs niet als u maar zo nu en dan 

één nieuwe medewerker hoeft te introduceren. Ten tweede de keuze-elementen: aanvullende 

elementen die afhankelijk van de omvang van de gemeente, de strategische doelen en specifieke 

functiekenmerken opgenomen kunnen worden in het introductiebeleid. Uit het totaal van deze 

elementen kunt u uw eigen introductieprogramma op maat samenstellen. 

�.� Kernelementen van het introductiebeleid

Waar moet u in ieder geval aan denken?

In deze paragraaf worden elementen besproken die niet mogen ontbreken in een introductiebeleid. 

Het gaat hierbij om zaken die geregeld moeten worden omdat de nieuwe medewerker anders niet 

aan de slag kan. want waar moet een beleidsmedewerker beginnen zonder bureau en computer? 

ook verstaan we onder de kernelementen van introductiebeleid de aspecten die geregeld moeten 

worden omdat ze wettelijk verplicht zijn. een voorbeeld hiervan is het afleggen van de ambtseed. 

we starten met de eerste behoefte van een nieuwe medewerker: het organiseren van aandacht in de 

vorm van een minimale ontvangst, zodat de medewerker zich op zijn gemak voelt en een vliegende 

start kan maken op zijn nieuwe werkplek.

• Aanspreekpunt

  wie staat er klaar op de eerste werkdag om de nieuwe medewerker op te vangen en te introdu-

ceren bij de directe collega’s? Zorg voor een aanspreekpunt voor de eerste week, dat informeert 

naar de ervaringen en beleving van de nieuwe collega. Geef de nieuwkomer meteen het gevoel 

dat hij welkom is en dat er op zijn komst is gerekend, want een goed begin is het halve werk! 

Inrichten van een introductiebeleid �
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• Netwerk organiseren

  een van de belangrijkste taken van een nieuwe medewerker is het kennismaken met de nieuwe 

collega’s en het vinden van de juiste weg in de nieuwe organisatie. kortom, de nieuwkomer moet 

leren bewegen in een nieuw netwerk, ontdekken wie er belangrijk voor hem zijn in dit netwerk 

en wie hij nodig heeft om de pas verworven functie succesvol uit te kunnen voeren. Het netwerk 

kan bestaan uit verschillende doelgroepen:

 − een interne doelgroep met collega’s en bestuurders.

 − een externe doelgroep met burgers, bedrijven en belangengroepen.

 − een regionale doelgroep met andere overheden en gemeenten.

In de gemeente Tiel wordt het netwerk meteen bij binnenkomst onder de aandacht gebracht door het 

zogenaamde Contactogram. Hierin wordt vastgelegd met wie (wanneer en waar) de nieuwe medewerker 

kennis zal maken, in het kader van de in te vullen functie, ofwel met het oog op de toekomst. Hierbij wordt ook 

gedacht aan het ontmoeten van relevante externe contacten. Veel tijd nemen voor kennismaking blijkt een 

nuttige investering!

• Checklist introductie

  de nieuwe medewerker heeft veel informatie nodig, maar ook een computer en een toegangspas.  

 om ervoor te zorgen dat niets vergeten wordt, is het handig een checklist op te stellen. Hierin 

kan nauwkeurig aangegeven worden wat er wanneer moet gebeuren om de introductie tot een 

succes te maken.

In de gemeente Ridderkerk speelt de leidinggevende een belangrijke rol bij de introductie van nieuwe 

medewerkers. Om ervoor te zorgen dat praktische zaken goed geregeld worden en dat niets wordt vergeten 

heeft afdeling P&O een eenvoudig en praktisch handboek opgesteld met de zaken die de leidinggevende in 

ieder geval aan de nieuwe medewerker moet meegeven. 

• Afleggen van de ambtseed

  de ambtenarenwet verplicht gemeenten om nieuwe ambtenaren een eed of belofte af te laten 

leggen, waarbij de ambtenaar verklaart zich als een goed ambtenaar te gedragen. Het afleggen 

van de eed kan onderdeel vormen van een introductiedag, waarop ook aandacht wordt besteed 

aan ambtelijke integriteit. daarnaast is het een ritueel dat de moeite waard is om te vieren in 

een bijeenkomst.

�
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• Introductie op de organisatie

  door het geven van een introductie op de organisatie maken nieuwe medewerkers kennis met 

verschillende onderdelen van de gemeente. Zij krijgen inzicht in hoe de organisatie in elkaar zit 

en waar zij mensen kunnen vinden. Hierbij kunnen ook de doelstellingen van de organisatie, de 

cultuur, geschiedenis en de toekomstvisie besproken worden.

De gemeente Ridderkerk heeft de algemene introductie op een originele wijze vormgegeven. Zij organiseert 

twee keer per jaar een introductiemarkt, waarop afdelingshoofden in kraampjes hun ‘winkel’ laten zien. 

Nieuwe medewerkers en afdelingshoofden raken met elkaar in gesprek. Zij wisselen kennis en informatie uit 

over wat er binnen de verschillende organisatie onderdelen gedaan wordt. De nieuwe medewerker bouwt 

door deze persoonlijke ontmoetingen meteen een netwerk op binnen de organisatie.

• Introductie op de werkplek

  de nieuwe medewerker wordt op de hoogte gesteld van werkprocedures en de diensten die 

geleverd worden. ook kunnen praktische zaken als werktijden, werkkleding en pauzes hierbij 

besproken worden. In bijlage 1 vindt u een checklist van de gemeente nieuwerkerk aan den IJssel  

die structuur geeft aan deze activiteiten. 

 

In onderstaande figuur hebben wij de kernelementen, die de basisvormen van iedere introductie, 

nog eens overzichtelijk in een schema geplaatst. 

 

Figuur 1: Schema kernelementen

�.� Keuze-elementen van het introductiebeleid

Wilt u dat er ook na de eerste weken aandacht is voor de nieuwe medewerker en 

heeft u de middelen om meer te organiseren dan de noodzakelijke activiteiten? 

wanneer binnen uw organisatie de middelen en tijd beschikbaar zijn om meer te doen dan de kern- 

elementen van introductie, dan biedt deze paragraaf verschillende opties waarmee u het introductie-

beleid kunt aanvullen. de manier waarop u deze keuze-elementen aan het introductiebeleid toevoegt, 

is afhankelijk van de omvang van de gemeente, de beoogde effecten en specifieke functiekenmerken. 

Kernelementen van een introductiebeleid

Aanspreekpunt

Netwerk organiseren

Checklist introductie

Afleggen  ambtseed

Introductie op de organisatie

Introductie op de werkplek of afdeling
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• Mentor

  Tijdens de introductie is het prettig om een onafhankelijk vertrouwenspersoon te hebben die 

ervoor zorgt dat de nieuwe medewerker vertrouwd raakt met de cultuur en die hem ondersteunt 

in het opbouwen van een sociale omgeving (netwerk) binnen de gemeente. daarom wordt 

de mentor ingezet als vraagbaak voor de nieuwe medewerker en is hij een steun om de weg 

te vinden binnen de gemeente en in de nieuwe functie. Hij neemt de nieuwkomer voor een 

bepaalde periode onder zijn hoede. afhankelijk van het doel van het mentoraat kan dit variëren 

van een periode van 3 maanden, wanneer het er puur om gaat een goede start te maken, tot een 

periode van een jaar of langer, wanneer de mentor als vertrouwenspersoon aan blijft gedurende 

de verdere loopbaan. een mentor is een ervaren collega die zijn weg binnen de organisatie kent 

en bovendien geïnteresseerd en behulpzaam is. Hij mag geen hiërarchische relatie hebben met  

betrokkene. alle informatie is volledig vertrouwelijk, ook richting de leidinggevende. de mede-

werker rapporteert eventueel zelf terug aan zijn leidinggevende. een persoonlijke klik tussen 

mentor en nieuwe medewerker is cruciaal voor de effectiviteit van het mentorschap. Is deze er 

niet dan is het verstandig een andere mentor te zoeken. 

Bij de Milieudienst Midden-Holland wordt gewerkt met mentoren. Zij worden vast ingezet om nieuwe 

medewerkers te begeleiden. Een mooie bijkomstigheid én afgeleide doelstelling van deze activiteit is dat de 

ervaring van werknemers die al lange tijd in dienst zijn actief wordt ingezet voor het opleiden van nieuwe 

medewerkers. Een mooie kans voor kennismanagement!

• Vakinhoudelijke opleidingsmodules

  In vakinhoudelijke opleidingsmodules wordt kennis overgedragen met betrekking tot onder-

werpen die in de organisatie spelen. ook kan het gaan om een functiegerelateerde verdieping. 

deze modules bevorderen de betrokkenheid van nieuwe medewerkers. Zij merken dat er in ze 

geïnvesteerd wordt en ze kunnen al snel hun werk zelfstandig uitvoeren. 

Zo heeft de gemeente Roosendaal het introductieprogramma gekoppeld aan de interne opleidingscyclus. 

Er bestaan standaard en facultatieve modules. In overleg met de leidinggevende wordt bepaald welke modules  

gevolgd worden. Deze modules worden verzorgd door medewerkers van de gemeente Roosendaal. Zij doen 

zelf een voorstel voor de invulling en de doelgroep. 

De modules zijn onderverdeeld in blokken:

1. Bedrijfsvoeringsconcept.

2. P&C-cyclus, bedrijfsvoeringsinstrumenten en kwaliteitszorg.

3. De bestuurlijke versus de ambtelijke organisatie.

�
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4. Faciliteiten.

5. Communicatie.

6. P&O.

7. Positie en domein van de Ondernemingsraad.

• Funelement

  de introductie moet ook leuk zijn! organiseer daarom in het introductiebeleid ook informele 

activiteiten binnen de gemeente. er zijn allerlei vormen waarin de nieuwe medewerkers kennis 

kunnen maken met hun nieuwe collega’s, de gemeente, de mensen die er wonen en de actuele 

vraagstukken die er spelen. denk bijvoorbeeld aan opdrachten, een ludieke activiteit die geor-

ganiseerd wordt door een groepje nieuwe medewerkers, een uitje, etc. Het funelement kan ook 

goed worden ingebed in een kernelement van introductie. 

De gemeente Ridderkerk heeft het introductieprogramma voorzien van een funelement: zij organiseert 

voor nieuwe medewerkers een actieve dag. Op de fiets gaan ze de gemeente in om te kijken wat er leeft.  

Het programma bestaat uit vaste en wisselende onderdelen, afhankelijk van wat er in de gemeente leeft.  

De nieuwe medewerkers leren elkaar en de gemeente op een natuurlijke en leuke manier kennen. 

 

• (Afdelingsoverstijgende) business cases, stages, projecten

  door samen te werken aan een bepaalde relevante praktijkopdracht snijdt het mes aan twee 

kanten. nieuwe medewerkers leren samenwerken met andere ‘gelijkgestemden’. door de 

praktijkopdracht worden ze gericht en pragmatisch door de organisatie geleid en komen ze in 

dat kader in contact met verschillende afdelingen en collega’s. Ze leren de verschillende afdelin-

gen kennen en gaan dieper in op bepaalde thema’s en onderwerpen. Tegelijkertijd voegen ze 

vanuit hun frisse blik al in een vroeg stadium iets wezenlijks toe aan de organisatie. dat leidt 

voor beide partijen tot tevredenheid! 

• Regionale projecten

  Samenwerking met andere gemeenten in de regio wordt uitermate geschikt vormgegeven in 

regionale projecten. Hierin worden nieuwe medewerkers van verschillende gemeenten op een 

concreet project geplaatst. Zij leren breder te kijken dan de eigen gemeente en leren tevens de 

problematiek van de regio kennen, met de spelers (bijvoorbeeld provincie of waterschap) die 

daarin een rol spelen.
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�
• Netwerkbijeenkomsten

  netwerkbijeenkomsten zijn activiteiten die vaak vanuit een bepaald inhoudelijk thema worden 

georganiseerd. naast de inhoudelijke verdieping is het ontmoeten van collega’s een minstens 

zo belangrijk doel van deze bijeenkomsten. de combinatie van een inhoudelijke kennismaking 

met die van een sociale ontmoeting is een vruchtbare: deelnemers leren relatief snel en op een 

natuurlijke manier elkaar en de verschillende werkvelden kennen. 

Nètwerkend Utrecht is binnen de gemeente Utrecht dé expert als het gaat om het organiseren van 

netwerkbijeenkomsten. Zij faciliteert activiteiten waarbij bezoekers op originele en interactieve wijze be-

paalde aspecten van (werken bij) de gemeente Utrecht beter leren kennen. Iedere activiteit wordt afgesloten 

met een informele borrel om zo ook de mogelijkheid te bieden tot napraten en netwerken. Deze activiteiten 

worden 6 keer per jaar georganiseerd, steeds op een nieuwe locatie (intern of extern). Zo stond een bezoek 

aan de brandweer op het programma en werd een sessie gewijd aan de dualisering van het gemeentebestuur. 

Nètwerkend Utrecht werkt vanuit het ‘olievlekprincipe’. Op deze manier probeert zij het bereik van mogelijke 

bezoekers te vergroten. Concrete resultaten per activiteit worden benoemd in het aantal vervolgafspraken dat 

wordt gemaakt naar aanleiding van een bijeenkomst. 

naast netwerken binnen de eigen gemeente zijn er ook allerlei regionale of landelijke netwerken waar 

een nieuwe medewerker zich bij kan aansluiten. In het bijzonder vermelden we de landelijke net-

werken voor jonge gemeenteambtenaren die inmiddels hun toegevoegde waarde op het gebied van 

kennisoverdracht, maar ook het verbeteren van het imago van de lokale overheid als werkgever 

hebben bewezen. FUTUr is hier een sprekend voorbeeld van (zie voor meer informatie www.futur.nl).  

 

• Hoe overleef ik met plezier en succes het politieke klimaat?

  nieuwe medewerkers binnen gemeenten moeten vaak wennen aan de procedures en regels en 

het politieke element daarin. om hiermee om te leren gaan, kan een opleidingsmodule of workshop 

aangeboden worden. Thema’s die behandeld worden zijn bijvoorbeeld do’s en don’ts in een duale 

omgeving, het beïnvloeden van gemeentelijke processen en principes van behoorlijk bestuur.

In de gemeente Zwolle worden vraagstukken rondom het politieke klimaat, regels en procedures uitgebreid 

behandeld in de module ‘Het glazen huis’ tijdens het introductieprogramma. In deze module staat de vraag 

centraal: ‘Wat betekent het om ambtenaar te zijn?’

Hierin worden onderwerpen behandeld als dualisering, het openbaar bestuur als nieuwe werkgever, integriteit, 

regels en procedures, klokkenluider gedragscodes, spelregels voor interne communicatie, de stroom van 

beleidsdocumenten, etc.



��

meer dan welkom  

Naast dit programma kunnen nieuwe medewerkers instromen in een programma dat ingaat op het politieke 

veld waarin de nieuwe medewerker terecht komt. 

• Keuzecoach

  Jonge mensen die starten bij een gemeente weten vaak nog niet wat ze willen, wat ze kunnen en 

wat de mogelijkheden binnen de organisatie zijn. een keuzecoach begeleidt deze jonge mede- 

werkers in de eerste tijd van hun loopbaan bij het ontdekken van hun competenties en voorkeuren.  

op deze manier bevordert de keuzecoach dat talent optimaal wordt ingezet. ook speelt hij een be- 

langrijke rol bij het managen van verwachtingen, een belangrijk aspect om verloop tegen te gaan.  

 

In de volgende figuur hebben we de eerder beschreven keuze-elementen nog eens overzichtelijk 

in een tabel geplaatst. om u te helpen in het maken van een keuze hebben we ze vertaald naar 

het effect van het element, de out of pocket kosten (feitelijke kosten die onvermijdelijk zijn, zoals 

de kosten van koffie en thee bij een netwerkbijeenkomst), de inspanning die het kost om het te 

organiseren en de mate van toepasbaarheid.  

Figuur 2: Schema keuze-elementen

Keuze-element Effect Out of pocket Tijdsinvestering Toepasbaarheid
   kosten   in gemeenten 

Mentor  - De weg weten  Laag   Hoog: begeleiden van  ++
  - Thuis voelen  mentoren en begeleiding 
    door mentoren 

Vakinhoudelijke - Kennisoverdracht Intern: laag Hoog: voorbereiding en - 
opleidings- - Inhoudelijke verdieping Extern: hoog uitvoering Samenwerking
modules - De weg weten   goed mogelijk

Funelement - Kennismaking Afhankelijk van Laag (afhankelijk +/-  
  - Plezier activiteit van activiteit) Afhankelijk  
     van aantal  
     medewerkers

Business cases - Samenwerking Laag Laag (eigen +/-  
en projecten - Kennismaking  verantwoordelijkheid  Samenwerking
  - Inhoudelijke verdieping  medewerker) goed mogelijk

Netwerk- - Inhoudelijke verdieping Laag Laag +/- 
bijeenkomsten - Kennismaking   Samenwerking
     goed mogelijk

Hoe overleef ik met - De weg weten Laag Hoog: voorbereiding  +/- 
succes en plezier   en uitvoering Samenwerking
het politieke klimaat?    goed mogelijk

Keuzecoach - Talent optimaal inzetten  Laag Laag +
  - Verwachtingen managen

Regionale - Over grenzen van  Laag Hoog: voorbereiding ++ 
projecten   gemeenten heen kijken  uitvoeren Interessante 
  - Netwerk ontwikkelen   samenwerkings- 
     vorm
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nu bekend is op wie het introductiebeleid zich richt, welke doelen het moet bereiken en welke 

elementen daarvoor ingezet worden, is de volgende stap het daadwerkelijk organiseren van het 

introductiebeleid. allereerst is het belangrijk dat goed nagedacht wordt over welke plaats het 

introductiebeleid heeft in het grotere geheel van Hr-initiatieven binnen de gemeente. daarop 

volgt de vraag wie verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het introductiebeleid. 

Vervolgens moet worden vastgesteld wat de kosten zijn, welk budget besteed kan worden en of 

samenwerking met andere gemeenten mogelijk en wenselijk is. een belangrijke vraag die u zich 

steeds moet blijven stellen, is de vraag hoe de continuïteit van het programma wordt gegarandeerd. 

Hoe zorgt u ervoor dat het niet bij een eenmalig enthousiast initiatief blijft, maar dat het een degelijk 

en terugkomend programma blijft? een goed doordacht plan draagt bij aan het succes van een 

introductieprogramma, ook op lange termijn.

�.� Het introductieprogramma als onderdeel van het hrm-beleid

In veel gevallen is de afdeling P&o betrokken bij het opzetten en uitvoeren van het introductiebeleid 

van de organisatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het introductieprogramma een logische 

plek krijgt in het geheel van Hr-instrumenten. Hoe verhouden de verwachtingen die zijn ontstaan 

tijdens de sollicitatiegesprekken zich tot de boodschap die tijdens het introductieprogramma wordt 

verkondigd? op welk moment sluit het introductieprogramma aan op het opleidingsprogramma dat 

intern wordt verzorgd? Hoe verhoudt het zich tot een traineeprogramma dat jaarlijks wordt opgestart? 

In de gemeente Zwolle is het introductiebeleid volledig ingebed in het HRM-beleid. Het Zwolse HRM-programma 

bestaat uit drie sporen:

1. Eigenaarschap en leiderschap:

 • Je opdracht kennen, kunnen en willen.

 • De leiding geeft richting en voorbeeld.

2. Binden en boeien:

 • Verwerven, ontwikkelen en blijven boeien.

3. Reflecteren en leren:

 • Fouten maken mag, leren moet.

Het introductiebeleid valt binnen het tweede spoor, ‘binden en boeien’, samen met een aantal andere HR-thema’s, 

zoals arbeidsmarktcommunicatie, loopbaan en mobiliteit, werving- en selectiebeleid, etc. Deze instrumenten 

Organiseren van 
een introductiebeleid �
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worden in onderlinge samenhang ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd, zodat het introductiebeleid niet 

een op zich staand iets is in het bredere HRM-beleid. 

In het introductiebeleid is een HRM-module opgenomen, waarin de drie sporen van het HRM-beleid uiteen worden 

gezet. Op deze manier krijgen nieuwe medewerkers een duidelijk beeld van het HRM-beleid. Enerzijds gaat het 

daarbij om de verwachtingen die de organisatie heeft van haar medewerkers en de toekomstige ambities van 

de organisatie. Anderzijds wordt duidelijk gemaakt wat de medewerkers van de organisatie mogen verwachten.

In het HRM-beleid zijn de vijf organisatiewaarden van de gemeente Zwolle overal aanwezig. Ook in de intro-

ductiemodules komen deze waarden impliciet of expliciet terug. 

 

�.� Wie is verantwoordelijk?

Bij het organiseren van een introductiebeleid moeten ook de verantwoordelijkheden vastgesteld 

worden. op deze manier vindt goede afstemming plaats en kunnen mensen aangesproken worden 

op hun verantwoordelijkheden. Goede afspraken over wat de P&o-afdeling organiseert en wat er van 

het lijnmanagement wordt verwacht, is cruciaal. een actieve betrokkenheid van het lijnmanagement 

bij het introductieprogramma is hierin wenselijk. de lijnmanager ontvangt als eerste contact de 

nieuwe medewerker en maakt hem wegwijs. Hij is hierin het gezicht van de nieuwe werkplek. Hij is 

tevens degene die na de eerste week de medewerker vraagt naar zijn eerste ervaringen. Het actief 

organiseren van aandacht is een taak die bij het lijnmanagement ligt. de P&o-afdeling organiseert 

vaak bij-eenkomsten en verzorgt materiaal en informatie. 

naast de vraag wie binnen de organisatie verantwoordelijk is, is een minstens zo belangrijke 

vraag wat u tijdens het introductieprogramma van de nieuwe medewerker verwacht. Faciliteert de 

organisatie de introductie volledig, of verwacht u een proactieve inzet van de nieuwe medewerker? 

laat u het aan de medewerkers zelf over of zorgt u ervoor dat ze in een gespreid bedje komen? 

de keuzes die hierin gemaakt zijn, hebben invloed op de manier waarop de nieuwe medewerker zich 

in zijn verdere loopbaan opstelt en zegt vaak veel over de organisatiecultuur. door ervoor te zorgen 

dat er veel mogelijkheden zijn voor nieuwe medewerkers, maar de initiatieven bij de nieuwe mede- 

werkers zelf te laten liggen, geeft u duidelijk aan wat er binnen de organisatie van medewerkers 

verwacht wordt.

Het oprichten van een projectgroep met de verschillende verantwoordelijken (of een afvaardiging 

daarvan) is een eerste vereiste voor een succesvolle borging. Hiermee organiseert u al in een vroeg 

stadium het draagvlak dat u binnen de organisatie nodig heeft voor het introductieprogramma.  

In de volgende figuur zijn de verschillende partijen weergegeven die zich bezig houden met het 

organiseren van introductiebeleid. 

�



��

meer dan welkom  

Figuur 3: Schema partijen bij organisatie introductiebeleid 

�.� Budget: wat ben je bereid te investeren?

Bij het opstellen van een introductiebeleid gaat het niet alleen om geld, maar vooral ook om tijd. 

medewerkers van gemeenten steken vele uren in de uitwerking en voorbereiding van activiteiten die 

in het kader van het introductiebeleid georganiseerd worden. een ‘urenbegroting’ geeft u inzicht in 

de planning en schept bovendien duidelijke verwachtingen met betrekking tot de tijd die collega’s 

moeten investeren in hun bijdrage aan het introductiebeleid. 

de kosten die gepaard gaan met een introductiebeleid zijn de kosten voor de te organiseren 

elementen. Voorbeelden hiervan zijn lunch- of borrelkosten, vervoerskosten en entreekosten voor 

bepaalde activiteiten. In bijlage 2 vindt u een overzicht van de tijd die wordt geïnvesteerd in het 

introductieprogramma door verschillende afdelingen van de gemeente Zwolle. 

‘Nètwerkend Utrecht’ is een goed voorbeeld van een introductie-initiatief dat georganiseerd is door 

medewerkers en met een relatief laag budget gerealiseerd is. Het illustreert hoe nieuwe medewerkers vanuit 

een eigen behoefte initiatieven hebben ontplooid teneinde de weg in de nieuwe organisatie beter te vinden. 

Het initiatief heeft een plek in de organisatie gekregen en wordt jaarlijks aangemoedigd met een budget om 

de activiteiten te faciliteren.

�.� Samenwerken?

Verschillende ontwikkelingen in de context van gemeenten maken de samenwerking met andere 

gemeenten, de provincie en/of waterschappen wenselijk. Hierbij kunt u denken aan de introductie 

van veiligheidsregio’s, waarbinnen gemeente, politie, brandweer en geneeskundige diensten samen- 

werken om de veiligheid van de burgers bij incidenten te waarborgen. ook kennen we de ISd-vorming, 

Partijen introductiebeleid

Voorbereiding

Uitvoering

Projectgroep
met vertegenwoordigers van diverse posities in de organisatie

P&O Medewerker Afdeling/
directe collega‘s Leidinggevende
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het gezamenlijk vormgeven van sociale diensten. maar ook voor Hr-activiteiten ligt het voor de hand 

om samenwerking op te zoeken. met name voor kleine gemeenten is het soms moeilijk om jonge 

talenten aan te trekken, omdat de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn. door samen te werken met 

andere organisaties in de uitwisseling van talenten wordt de horizon breder en worden loopbaanpaden 

interessanter. op deze manier worden kleinere gemeenten aantrekkelijker als werkgever, hetgeen 

cruciaal is in een krappe arbeidsmarkt. ook past samenwerking tussen gemeenten goed in de huidige 

ontwikkelingen van multidisciplinair samenwerken en programmamatig samenwerken. Introductie-

beleid is een onderwerp dat zich voor bepaalde elementen bij uitstek leent om samen met andere 

gemeenten op te zetten. ook voor grote gemeenten biedt samenwerken extra kansen. een mooi 

voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking is het metropooltraject. dit is weliswaar geen intro-

ductieprogramma, maar wel een voorbeeld waar we van kunnen leren als het om samenwerking gaat. 

In het Metropooltraject staat samenwerking centraal. De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 

en Utrecht) werken als opdrachtgever van het ontwikkelprogramma samen. Vanuit elke stad is een contact-

persoon verantwoordelijk voor het Metropooltraject. Deze samenwerking loopt door in de uitvoering van het 

programma, waar twee verschillende externe partijen (ROI en NSOB) samenwerken; instituten die niet gewoon 

zijn samen te werken. 

Succesfactoren:

•  Investeren in de relatie tussen de verschillende contactpersonen van de gemeenten. Informeel contact is 

hierin belangrijk, omdat dit uiteindelijk leidt tot onderling kennismaken en vertrouwen. Met name tijdens 

de opstartfase is het werken vanuit vertrouwen bepalend voor succes: iedere stad heeft andere belangen, 

op het moment dat een contactpersoon puur vanuit eigen belang invloed gaat uitoefenen wordt  het 

onmogelijk om samen te werken. 

•  Veel met elkaar communiceren. Niet te veel aandacht besteden aan procedures en formele structuur, maar 

juist met elkaar bespreken wat er leeft. Respect voor elkaars verschillen is daarin cruciaal. 

•  Contactpersonen moeten zoveel mogelijk constant blijven, zodat er vertrouwen opgebouwd wordt. Verder 

is het aan te bevelen dat de contactpersonen een vergelijkbare inzet tonen. 

Valkuilen:

•  Najagen van eigen belangen door de contactpersonen van de verschillende gemeenten. Dit maakt 

samenwerken onmogelijk.

• Onbalans tussen geven en nemen.

• Te veel spelregels beperken de samenwerking. 

•  Beperkte tijd. Samenwerken vertraagt, dus zorg voor voldoende tijd om de samenwerking kans tot slagen 

te bieden.  

•  Ontbreken van mandaat om besluiten te nemen bij contactpersonen van de gemeenten. Indien een 

contactpersoon steeds terug moet naar sleutelfiguren in de eigen hiërarchie dan ontstaat er onvoldoende 

vertrouwen en speelruimte tussen de contactpersonen.

�
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�.� De keuze: zelf doen, uitbesteden of samenwerken?

Samenwerking tussen gemeenten is een mooi ideaal, maar niet altijd even geschikt. In sommige 

gevallen is het aantrekkelijk om bepaalde activiteiten uit te besteden aan een derde (externe) partij. 

de volgende figuur geeft richting bij beslissingen omtrent samenwerking en uit besteden.

 

de figuur is samengesteld uit twee assen:

• Meetbaar

  op de horizontale as staat de meetbaarheid van de resultaten van het element. wanneer de 

resultaten moeilijk meetbaar zijn, kan niet beoordeeld worden of het element het gewenste 

effect heeft bewerkstelligd. 

 

  Vaak is de kostenbatenanalyse dan ook lastig te maken. In dat geval is uitbesteding niet verstandig. 

Samenwerking met andere gemeenten is wel mogelijk, zij bevinden zich immers in dezelfde 

situatie. een andere optie is het zelf te doen. 

  Indien de resultaten wel meetbaar zijn, kunt u ervoor kiezen om het element zelf te verzorgen of 

uit te besteden. 

• Specifiek

  de verticale as geeft aan of het element specifiek is voor de organisatie. wanneer een element 

organisatiespecifiek is, wordt dit veelal binnen de organisatie zelf verzorgd. Is het element niet 

specifiek dan kunt u er ook voor kiezen om het uit te besteden. Het kost weliswaar wat moeite om 

de gekozen partij in te lichten over de context van de organisatie, door de meetbaarheid van het 

resultaat is het wel een reële optie om de ervaring en expertise van een externe partij in te zetten. 

 

Figuur 4: Schema manieren van organiseren

een vakinhoudelijke opleidingsmodule waarvan de resultaten goed meetbaar zijn door middel 

van bijvoorbeeld een toets, kan eenvoudig uitbesteed worden. wanneer de inhoud van de module 
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specifiek is voor de organisatie, zal het trainingsbureau goed op de hoogte gebracht moeten worden 

van de specifieke organisatiecontext. 

de resultaten van afdelingsoverstijgende projecten zijn moeilijker meetbaar. daarom vindt de 

organisatie hiervan vaak intern plaats. wanneer het bij dergelijke projecten niet gaat om organisatie-

specifieke thema’s, kan samenwerking met andere gemeenten een extra dimensie geven aan de 

projecten en kan gekozen worden voor een regionaal project.

 

�.� Evalueren

om ervoor te zorgen dat het introductieprogramma aansluit op de behoeften van de instromende 

medewerker én op de ontwikkelingen in de organisatie, is het evalueren van het introductieprogramma 

een noodzakelijke exercitie. In deze evaluatie kunt u vaststellen of het introductiebeleid de vooraf 

gestelde doelen daadwerkelijk heeft bereikt. 

Aandachtspunten voor een goede evaluatie:

•  denk vooraf na over wát u precies wilt evalueren en hóe u dit het best kunt meten, zodat u de 

juiste informatie ontvangt waarmee u uw programma verder kan aanscherpen en verbeteren. 

•  Bepaal wíe u uitnodigt voor de evaluatie van het introductiebeleid. Indien u besluit om de 

beleving van de geïntroduceerde te meten, ligt het voor de hand dat u deze bevraagt op een 

aantal items. echter, indien u de effectiviteit van het programma op het gedrag van de deelnemer 

wilt meten, kunt u wellicht beter kiezen voor een vorm van 3600-feedback, waarin deelnemer, 

leidinggevende, collega en klant teruggeven welk zichtbare gedrag de betrokkene heeft ontwikkeld 

in de praktijk.

Bij de gemeente Tiel wordt uitgebreid stilgestaan bij de evaluatiefase. Zij heeft ter afsluiting van haar introductie- 

programma na 3 maanden een evaluatiegesprek met het afdelingshoofd en de deelnemer opgenomen. In dit 

gesprek wordt een vragenlijst gebruikt met vragen over een drietal onderwerpen: 

1.  De organisatie: Zijn de organisatiedoelstellingen duidelijk? Heb je een beeld van de organisatiecultuur? 

Welke onverwachte situaties ben je tegen gekomen? Hoe is het met de werkdruk?

2.  De afdeling: Hoe is het persoonlijke contact met de collega’s? Heb je een goed beeld gekregen van de 

producten/diensten van je afdeling? Wat heeft de mentor voor jou betekend?

3.  Persoonlijke ontwikkelingen: Wat zijn je persoonlijke leerresultaten? Welke werkomstandigheden hebben 

het introductieprogramma en het inwerken positief dan wel negatief beïnvloed? Heb je wellicht enige 

suggesties met betrekking tot de introductie?

�
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In dit hoofdstuk wordt een praktisch stappenplan gepresenteerd voor het opzetten, uitvoeren 

en evalueren van een introductiebeleid. In de verschillende fasen van het stappenplan komen 

elementen terug die in de voorgaande hoofdstukken beschreven zijn. onderstaande figuur geeft het 

stappenplan schematisch weer.

 

Figuur 5: Stappenplan voor de opzet van introductiebeleid

�.� Fase � – draagvlak creëren

allereerst dient u uw gemeente te verleiden met de aanlokkelijke vooruitzichten van een goed 

opgetuigd introductiebeleid. U moet in staat zijn de noodzaak van een introductiebeleid in uw gemeente 

helder te maken. de opbrengsten van een dergelijk initiatief moeten zichtbaar en voelbaar gemaakt 

worden, waarbij u het lijnmanagement als opdrachtgever benadert. Het is van belang dat u de juiste 

personen warm maakt als ambassadeur voor het initiatief, waardoor u het commitment vergroot. 

wanneer alle lagen van de gemeente zijn doordrongen van het feit dat men niet meer zonder kan, 

breekt het moment aan voor het oprichten van een projectgroep om alle beloften waar te maken. 

�.� Fase � – projectgroep oprichten

Bepaal wie u wilt betrekken bij de opzet van het introductieprogramma. welke mensen heeft u 

nodig en welke mensen bekleden een positie die van belang is voor het draagvlak van het programma? 

Beperk de groep tot maximaal vier leden, zodat u slagvaardig kunt handelen. Zorg dat er minimaal 

één lijnmanager is aangesloten. maak een projectplan (één a4) dat richting geeft aan het ontwerp-

proces zodat de leden van de projectgroep weten tegen welke tijdsinvestering zij ja zeggen. 
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�
�.� Fase � – doelen bepalen

Bepaal met de projectgroep de doelen van het programma. welke dilemma’s spelen hierbij? welke 

onderlinge doelgroepen zijn te onderscheiden? waarin verschillen zij van elkaar en welke invloed 

heeft dit op de te realiseren doelen? 

welke reikwijdte heeft het introductieprogramma? wat hoort er wel bij en wat niet? waar heeft  

het aansluiting nodig op andere Hr-elementen? welke centrale boodschap willen we meegeven  

in het programma? 

In een vergadering van twee uur met de projectgroep bepaalt u met elkaar welke doelen het 

programma moet dienen. dit wordt vastgelegd in een verslag en vormt onderdeel van het draaiboek 

voor het introductieprogramma. 

�.� Fase � – programma bepalen: elementen kiezen

Bepaal met elkaar welke elementen het best de eerder vastgestelde doelen dienen. In de tabel in 

paragraaf 2.2 vindt u een overzicht met mogelijke elementen en bijbehorende effecten. dit schema 

is niet uitputtend, u kunt het met eigen doelen en elementen uitbreiden. 

In een bijeenkomst van twee uur met de projectgroep kiest u voor een set van elementen die 

gezamenlijk het programma vormen. U bepaalt wat de doorlooptijd van het programma moet zijn. 

Tot slot legt u per element vast welk resultaat het oplevert, dit ter voorbereiding op de evaluatie. 

�.� Fase � – organisatie inrichten: het draaiboek

U bepaalt met de projectgroep welke activiteiten georganiseerd moeten worden. dit plaatst u in 

een praktisch draaiboek, waarin helder wordt bij wie de verantwoordelijkheid ligt, hoeveel tijd een 

bepaalde activiteit kost en welk budget beschikbaar is. daarnaast bepaalt u met elkaar in een 

activiteitenkalender wanneer de activiteiten plaatsvinden. afhankelijk van de instroom wordt de 

frequentie vastgesteld. 
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�.� Fase � – uitvoeren 

Voor een goede uitvoering is het aan te bevelen een coördinator te benoemen die ervoor zorgt 

dat mensen (sprekers, mentoren e.d.) beschikbaar zijn, locaties tijdig zijn besproken, materiaal 

(presentaties, informatiemap e.d.) voor handen is, kortom die alle praktische zaken coördineert. 

�.� Fase � – evalueren
 

de laatste taak van de projectgroep is bepalen wat geëvalueerd moet worden en hoe dat wordt 

gemeten. daarnaast stelt de projectgroep vast wat met deze informatie wordt gedaan: wanneer 

worden uitkomsten besproken en hoe vaak? wanneer wordt het programma eventueel bijgesteld? 

Hoe wordt deze informatie gedocumenteerd? aan wie wordt het gecommuniceerd? 





��

meer dan welkom  

als uw introductieprogramma goed is, ervaren nieuwe medewerkers hun start en het vervolg als 

plezierig en zinvol. maar de wittebroodsweken gaan voorbij. Hoe kunt u er desondanks voor zorgen 

dat die aandacht intensief blijft? Hoe behouden nieuwe instromers een frisse blik op de organisatie? 

In complexe, dienstverlenende organisaties die kwaliteit moeten leveren, is dit extra belangrijk, 

omdat zij volledig afhankelijk zijn van hun mensen. de meeste diensten van gemeenten komen 

immers in interactie met de burger tot stand. kwaliteit ligt dan in handen van de medewerkers.

daarvoor is de rest van het personeelsbeleid. Introductiebeleid sluit in het ideale geval goed 

aan op andere instrumenten van het personeelsbeleid. Het meest voor de hand ligt dat nieuwe 

medewerkers doorstromen in een passend opleidingsbeleid dat voorziet in de ontwikkeling van 

kwaliteit van medewerkers op korte en lange termijn. Veel jong talent stroomt na de introductie door 

in traineeprogramma’s of andere opleidingstrajecten; daar is het duidelijk. Voor anderen is het zaak 

na de wittebroodsweken met de leidinggevende stil te staan bij de mogelijkheden voor ontwikkeling 

en deze vast te leggen door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). de PoP-afspraken 

maken meestal deel uit van de jaarlijkse cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

een ander belangrijk instrument is de personeelsplanning. Voor het binden van mensen is het zaak 

dat er uitdagend en zinvol werk beschikbaar is en dat de mensen op dat moment er klaar voor zijn. 

dat vraagt planning. Planning is de laatste jaren van kostenbesparingen een wat verwaarloosde 

competentie van de personeelsfunctie geworden. 

 

Figuur 6: Strategisch Hrm beleid

Hoe goed al deze instrumenten ook zijn vormgegeven, hun feitelijke toepassing en succes is 

afhankelijk van het gedrag van de leidinggevende en de nieuwe medewerker zelf. na de introductie 

moet de medewerker zelf verantwoordelijkheid voor zijn toekomst nemen. de organisatie dient 
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�
hierbij te zorgen voor oprechte feedback, begeleiding en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

dit vraagt discipline en goede samenwerking tussen leiding en medewerkers.

Bij de introductie en de verdere ontwikkeling van mensen is sprake van spanning tussen individuele 

doelen (bijvoorbeeld meer leren over financieel management, creatief denken, ruimtelijke ontwikke-

ling of iets dergelijks) en organisatiedoelen. 

daarom is het zoeken naar een combinatie waarin het algemene beleid richtinggevend is, maar 

ook ruimte laat voor afdelingsspecifieke of individuele wensen; beleid dat aansluit bij de krachten, 

talenten en het lerend vermogen van mensen. 

In de gemeente Tiel is een pool van 20 medewerkers gestart onder het motto ‘Samen op pad’. De doelstelling 

van het traject is om medewerkers te ontwikkelen in persoonlijke vaardigheden én in de breedte van werkzaam- 

heden binnen de gemeente. Het programma in grote lijnen:

1.  De deelnemers zijn geselecteerd door middel van de Birkmantest ®. Deze test biedt een helder beeld van 

eigen kwaliteiten en leerbehoeften. 

2.  Op basis van de resultaten van de test wordt een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) opgesteld voor ieder 

individu. In de eerste sessie delen de deelnemers de belangrijkste aandachtspunten uit deze POP, onder 

bege-leiding van een P&O-adviseur.

3.  De deelnemers werken met elkaar aan een teamopdracht die moet passen binnen het thema ‘Dereguleren, 

naar een andere overheid’. 

4.  De voortgang van de teamopdracht wordt door middel van intervisie besproken met een externe begeleider 

tijdens de zogenaamde terugkomdagen. Tijdens deze terugkomdagen is bovendien aandacht voor verschil-

lende thema’s die raken aan de vraag: ‘Wat wil ik in mijn loopbaan binnen de gemeente Tiel?’

Het programma biedt deelnemers nieuwe ervaringen met werken in de gemeente, wat leidt tot nieuwe inzichten 

in de mogelijkheden bij de gemeente. Doordat consequent aandacht besteed wordt aan het vormgeven van 

de individuele loopbaan, wordt voorkomen dat talentvolle medewerkers besluiten hun nieuwe uitdaging buiten 

de gemeentedeuren te zoeken.  

Aan het slot van dit hoofdstuk geven we u een doorkijkje naar de toekomst: we bespreken het ontwikkeltraject 

‘Samen op pad’ van de gemeente Tiel en het Metropooltraject, beide gericht op het binden van de groep ‘verder 

gevorderd talent’ in de periode als het nieuwe er vanaf is. Deze programma’s bieden tevens ingrediënten 

die prima als bouwsteen in een regulier introductieprogramma passen. Daarnaast verwijzen we u voor meer 

inspiratie op het gebied van opleidingsbeleid naar de publicatie ‘Management in ontwikkeling’ (2006) van 

Stichting A+O Fonds Gemeentten. 
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Het Metropooltraject is een ontwikkelinitiatief van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

Het is een opleidingstraject voor verder gevorderd talent van de 4 gemeenten en kent een doorlooptijd van  

14 maanden. Kenmerkend voor het Metropooltraject is dat het werkt volgens het duale concept: de uitwisseling 

tussen werken en leren staat centraal. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met eigen ingebrachte casuïstiek, 

zodat er een goede koppeling ontstaat met de dagelijkse werkpraktijk. Hieronder wordt het programma, dat uit 

drie fasen bestaat kort beschreven. 

1. Opleidingsmodules

 Fase 1 kenmerkt zich door het volgen van twee typen modules:

 a. Modules gericht op de kennisontwikkeling in de specifieke context van stad en regio:

  • Problematiseren: stad en stedelijkheid.

  • Participeren: stad en stedelijke vraagstukken.

  • Positioneren: verhalen en crisis.

  • Produceren: sturing en management.

 b.  Modules gericht op het faciliteren van deelnemers in hun ontdekkingstocht naar eigen kwaliteiten, 

talenten en ambities. Daartoe worden verschillende managementconcepten, leiderschapsstijlen en 

andere methodieken aangereikt: 

  • Startblok (kennismaken).

  • Communicatieve vaardigheden.

  • Beïnvloeden van anderen.

  • Onderhandelen en debatteren.

  • Keuzeonderdelen.

2. Stage

  Tijdens de stage verkennen de deelnemers het functioneren van de overheid in een andere setting dan 

die van de eigen werkpraktijk. In deze vreemde omgeving doen de deelnemers onderzoek met als doel 

het verbreden van kennis en inzicht in de diversiteit aan organisatievormen en processen binnen de 

gemeentelijke en regionale overheid. Momenteel kiezen veel deelnemers voor een buitenlandse stage, 

waarin zij kennismaken met de bestuurlijke context van een ander land. De stage duurt vier weken. 

3. Reflectie

  Aan de hand van de stage en de opgedane kennis en vaardigheden uit de verschillende modules worden 

intervisiebijeenkomsten ingericht. Het inbrengen van eigen casuïstiek en de koppeling met persoonlijke 

effectiviteit staan centraal in deze bijeenkomsten. 

 

Het Metropooltraject wordt afgesloten met een eindbeoordeling door middel van een individueel gesprek 

van de deelnemer met een commissie, bestaande uit de decaan van de opleiding en een deskundige uit de 

gemeentelijke overheid.  De meting bestaat uit het voeren van een praktijkdiscussie met de commissie en uit 

de progressie die betrokkene heeft laten zien op de verschillende competenties. 

Na het Metropooltraject volgt een mastertraject voor degenen die een mastertitel willen behalen. 
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Gemeente Almere

Aanleiding en doelstelling

In de gemeente almere bestond een degelijke introductie die in 2004 ter ziele ging, omdat deze naar het 

oordeel van het management te veel tijd vergde van de deelnemers. omdat er geen introductie meer 

bestond, is in 2005 door de nieuwe gemeentesecretaris een nieuwe, beperktere introductie geïnitieerd.  

Het introductiebeleid heeft als doelstelling om op een effectieve wijze iedere nieuwe medewerker  

de weg te wijzen in de complexiteit van de organisatie.

Doelgroep

Het introductiebeleid is gericht op alle nieuwe medewerkers met een contract van minimaal één jaar.  

Elementen

• Introductiedag:

 − ontvangst door P&o en voorstelronde.

 − welkom door de gemeentesecretaris.

 − diapresentatie over Stad almere.

 − Presentatie organisatie almere door hoofd P&o.

 − rondleiding door stadhuis.

 − lunch.

 − Toelichting rechtspositie (medewerker beheer P&o).

 − Presentatie integriteit (medewerker P&o).

 − Portretfoto voor telefoonboekje.

 − afleggen ambtseed door (loco-)burgemeester.

• Individuele introductie

  In het team van de nieuwe medewerker is er een introductie met voorstelronde op de afdeling, 

indeling op de werkplek en introductie op procesdocumenten en naslagwerken. de teamleider 

fungeert als mentor. 

• Vakinhoudelijke introductie

  er bestaan opleidingsmodules die afhankelijk van de behoeften van de nieuwe medewerker ook 

bij de introductie worden ingezet: workshop Persoonlijke werkcontract en Persoonlijk ontwikke-

lingsplan, Projectmatig werken en mS office-trainingen. op specifieke ICT-applicaties zijn er 

Fact sheets �
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kleine introducties die verzorgd worden door seniorgebruikers. Voor leidinggevenden zijn er 

Hrm-modules die intern worden verzorgd.

• Procedurele introductie.

  Introductie op praktische en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Voor leidinggevenden is er een 

instructie die beschrijft hoe en waar ze digitaal werkplekfaciliteiten voor vaste en tijdelijke 

medewerkers kunnen aanvragen.

Organisatie

• Opzet

 Beleidsadviseur Hrm.

• Uitvoering

 medewerker projectondersteuning bij de afdeling P&o.

• Budget

  In het concernopleidingsplan is € 9.000 opgenomen voor de collectieve introductie. de trainings-

modules worden niet alleen ter introductie aangeboden en zijn daarom niet specifiek voor 

introductie geoormerkt. de trainingen worden veelal intern verzorgd en vragen daarom alleen 

een tijdsinvestering. de module projectmatig werken wordt (nog) door externe trainers verzorgd; 

hooguit € 20.000 komt voor rekening van nieuwkomers. 

• Samenwerking

Tips 

• Begin klein en laat het vervolgens groeien, waarbij kosten en baten in balans zijn. 

•  Zorg voor draagvlak en vraag niet te veel tijd. managers willen hun nieuwe mensen graag zo snel 

mogelijk inzetten. 

•  Combineer introductie met niet te vermijden zaken, zoals het afnemen van de ambtseed.  

dit om bij het opzetten van een introductiebeleid deelname aan de introductie te garanderen.  

Contactpersoon

nico van dam - nsrvdam@almere.nl 

Gemeente Bunschoten

Aanleiding en doelstelling

door een goede introductie- en inwerkperiode voelt de nieuwe medewerker zich meer welkom en 

eerder thuis. Bovendien is deze sneller in staat om zelfstandig te kunnen functioneren en hoeft 

gedurende de eerste tijd aan anderen minder te vragen dan iemand die ‘meteen in het diepe is 

gegooid’. een goede introductie- en inwerkperiode verdient zichzelf dus terug.

�
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Doelgroep

Het introductiebeleid is gericht op alle nieuwe medewerkers. de duur van de introductie is 

afhankelijk van de werkzaamheden die de nieuwe medewerker gaat uitvoeren en de kennis en 

werkervaring van de nieuwe medewerker. 

Elementen

• Introductiedag

  de gemeente Bunschoten organiseert geen collectieve introductiedag. een aantal keer per 

jaar stellen nieuwe medewerkers zich voor in het college. dan worden ook de eed of de belofte 

afgelegd. 

• Individuele introductie

  de direct leidinggevende introduceert nieuwe medewerkers persoonlijk bij de directe collega’s. 

daarna wordt de nieuwe medewerker voorgesteld aan alle andere collega’s. Van tevoren wordt 

bepaald met welke collega’s uitgebreider kennis moet worden gemaakt. 

  Verder is het veelal gewenst een mentor aan te stellen, omdat de direct leidinggevende vaak 

geen tijd heeft om de nieuwe medewerker daadwerkelijk te begeleiden. de mentor helpt bij het 

beantwoorden van vragen en is een steun om de weg te vinden binnen de gemeente en in de 

nieuwe functie. 

• Vakinhoudelijke introductie

  Bij indiensttreding wordt in overleg met de nieuwe medewerker bepaalde welke opleidingen 

gevolgd worden. dit is afhankelijk van de achtergrond, kennis en ervaring van de nieuwe 

medewerker en de functie die vervuld gaat worden. de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 

leidinggevende. 

• Procedurele introductie

  aan de nieuwe medewerker wordt een organogram met de namen van de medewerkers verstrekt, 

alsmede informatie over de functie en andere praktische informatie over de organisatie. 

Gedurende de eerste dagen dienen in overleg met personeelszaken de administratieve 

bescheiden in orde worden gemaakt (bijvoorbeeld invullen verzekeringsformulieren en kopie 

identificatiebewijs maken). 

 

Organisatie

• Opzet 

  er is een handleiding ‘Introductie nieuwe medewerkers’ opgesteld door de stafafdeling Personeel, 

organisatie en Communicatie. 

• Uitvoering:

 −  de verantwoordelijkheid voor de introductie van de nieuwe medewerker ligt bij de direct 

leidinggevende. Hij is immers in de toekomst het eerste aanspreekpunt van de nieuwe 
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medewerker. de leidinggevende kan een uitgebreide beschrijving van het introductiepro-

gramma, inclusief een checklist, digitaal raadplegen. 

 − de mentor is de directe begeleider en vraagbaak.

 −  de personeelsmedewerker bewaakt het introductieproces. Hij ondersteunt en faciliteert  

de direct leidinggevende, maar heeft inhoudelijk geen bemoeienis. 

• Budget 

• Samenwerking

 

Tips 

• Stel checklists op.

• Informeer de leidinggevende. 

Contactpersoon

marjan Stomphorst – 033 299 14 52.

 

Gemeente Emmen

Aanleiding en doelstelling

de gemeente emmen is één van de grotere werkgevers in de regio. mensen die bij de gemeente 

komen werken, blijven daar meestal ook lang werken; het verloop is laag. ondanks de krimp van 

de laatste jaren is een zorgvuldig introductiebeleid in stand gehouden met het oog op een grote 

motivatie en betrokkenheid van personeel. Het introductiebeleid van de gemeente emmen is nauw 

verweven met het traineebeleid en gaat daar min of meer naadloos in over.

Doelgroep

Het introductiebeleid van emmen maakt onderscheid in drie (overlappende) doelgroepen:

• alle medewerkers.

• Trainees.

• (ervaren) managers.

Elementen

de activiteiten die emmen uitvoert voor de verschillende doelgroepen kenmerken zich door 

afstemming op het individu bij de managers, afstemming op de groep bij de trainees en een 

algemene benadering voor alle nieuwe medewerkers.

Voor algemene medewerkers maakt emmen gebruik van:

•  een standaard informatiepakket met daarin informatie over de gemeentelijke organisatie en 

belangrijkste procedures en daarnaast een overzicht van de belangrijkste regelingen voor 

ziektekosten, verzekeringen, sparen, het personeelsbeleid.
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• Een introductiedag met als programma:

 − Inleiding op gemeentelijke organisatie en het werk door wethouder Personeel.

 − Inleiding over de organisatieontwikkeling binnen de gemeente en de dualisering van bestuur. 

 − Inleiding in de belangrijkste (facilitaire) zaken en werkwijzen.

 − Presentatie over de gemeente emmen in al haar facetten.

 − een rondleiding door het gemeentehuis.

 −  een rondleiding door de gemeente per touringcar langs historische plaatsen en de andere 

gemeentelijke locaties.

 − Informele afsluiting in de vorm van een drentse koffietafel.

•  decentrale introductie waarin de medewerkers vertrouwd worden gemaakt met hun afdeling en 

functie. deze introductie wordt ondersteund door een:

 − draaiboek indiensttreding.

 − mentorsysteem voor begeleiding bij voorstelrondje en praktische zaken.

 − Voorstelrondje.

• decentrale initiatieven op maat.

  Voor de doelgroep van de trainees is een uitgebreid introductie- en opleidingsprogramma 

beschikbaar. dit traject duurt ruim een half jaar en is beschreven in de publicatie over traineebeleid 

en bestaat uit een groot aantal modules variërend van vaardigheidstrainingen zoals vergaderen, 

projectmatig werken, lobbyen, presenteren tot vakinhoudelijke en beleidsmatige introducties 

op het gebied van bestuurlijk juridische vraagstukken, financiën, medezeggenschap, control en 

strategie voor grote gemeenten.

  Voor managers is er een specifiek maatwerkprogramma. dit programma is voor elke manager 

uniek en hangt af van zijn inhoudelijke portefeuille. Het bestaat uit een inwijding in de dossiers 

door collega’s en projectleiders, rondje langs de projecten en werkzaamheden. de inhoud en 

diepgang van deze introductie varieert met het belang en de complexiteit van de positie waarop 

de (ervaren) manager aantreedt.

Organisatie

Verschillende afdelingen en diensten spelen een rol in de diverse introductietaken. de organisatie 

is in handen van P&o. de uitvoering is voor de standaardzaken (introductiepakket, draaiboek 

indiensttreding, etc.) belegd bij de servicedesk. de directe opvang van de nieuwe medewerker is in 

handen van de afdeling waar hij of zij komt te werken. Bij de introductiedag en de modules van het 

traineeprogramma treden veel verschillende specialisten van binnen en buiten de gemeentelijke 

organisatie op. 
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Tips 

• laat mensen de praktijk zien van het werk van verschillende diensten.

• Zorg voor een stuk geschiedenis en ‘fun’.

• laat wethouder of gemeentesecretaris de inleiding houden en wijk daar niet van af.

• een goede introductie gaat naadloos in reguliere opleiding over.

• Blijf investeren in mensen ook in tijden van krimp en beperkte instroom.

Contactpersoon

Brigitta kalk – 059 168 55 95.

Gemeente Ridderkerk

Aanleiding en doelstelling

nieuwe en vertrekkende medewerkers in de gemeente ridderkerk hebben aangegeven dat er 

behoefte is aan een introductiebeleid. enerzijds willen de vertrekkende medewerkers graag hun 

kennis overdragen. anderzijds willen de nieuwe medewerkers kennis en informatie vergaren. 

deze signalen zijn de aanleiding geweest om een introductiebeleid op te stellen. doelen die bij het 

opstellen van het introductiebeleid aan de orde zijn gekomen zijn aandacht voor nieuwe medewer-

kers, kennisoverdracht en het overbrengen van cultuur.

Doelgroep

er stromen bij ridderkerk gemiddeld 25 nieuwe medewerkers per jaar in. Het introductiebeleid is 

bedoeld voor alle medewerkers. niet alle activiteiten zijn echter van belang voor iedereen. daarom 

wordt in overleg met de leidinggevende bepaald welke activiteiten gevolgd worden. maatwerk staat 

centraal!

Elementen

• Introductiedagen:

 − kennismaking binnen de organisatie/netwerken.

   ongeveer twee keer per jaar wordt een markt georganiseerd, waarop afdelingshoofden hun 

‘winkel’ laten zien. nieuwe medewerkers en afdelingshoofden raken in gesprek met elkaar, 

delen kennis en de nieuwe medewerker vormt een netwerk. deze activiteit sluit aan bij een 

breder doel van de gemeente ridderkerk; de brede inzetbaarheid van medewerkers. 

 − kennismaking met de gemeente.

   medewerkers worden onder begeleiding erop uit gestuurd om de gemeente ridderkerk 

beter te leren kennen. Concreet kan dit betekenen dat nieuwe medewerkers op de fiets de 

gemeente doorgaan om te kijken wat er leeft. Het programma bestaat uit vaste en wisselende 

onderdelen die afhankelijk zijn van actualiteiten in de gemeente.

�
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• Individuele introductie:

 − draaiboek introductie

   Voor de leidinggevende wordt een eenvoudige en praktische checklist opgesteld met de zaken 

die hij in ieder geval voor de nieuwe medewerker moet regelen (werkplek, pc, mentor, etc.). 

Tevens bevat het praktische tips voor een eenvoudig programma voor de eerste werkdag. 

 − Informatiemap

   Iedere nieuwe medewerker krijgt op zijn eerste werkdag een informatiemap die naast 

algemene informatie over de organisatie en arbeidsvoorwaarden ook praktische informatie 

voor de nieuwe medewerker bevat. Bij dit laatste kan gedacht worden aan een telefoonlijst 

en een overzicht van de belangrijkste interne en externe contacten. er wordt over nagedacht 

om deze informatiemap op termijn te vervangen door een cd-rom.

 − ontwikkelwaaier

   dit instrument biedt de medewerker op speelse wijze een overzicht van alle ontwikkelactiviteiten 

en -instrumenten binnen de organisatie. de waaier bevat per activiteit of instrument een 

korte procedure beschrijving en de contactpersoon, waardoor een medewerker snel de weg 

vindt en actief aan de slag kan met zijn eigen ontwikkeling. 

• Vakinhoudelijke introductie

  de vakinhoudelijke introductie komt terug in verschillende activiteiten; individuele activiteiten 

zoals het inwerken van de medewerker op de werkplek, maar ook collectieve activiteiten, zoals 

de basiscursus staats- en bestuursrecht (zie ook: organisatie introductie). 

• Procedurele introductie

  de procedurele introductie ligt verankerd in de informatiemap (individuele introductie) die de 

nieuwe medewerker ontvangt op de eerste werkdag.

• Organisatie-introductie

  om kennis te maken met de waarden en normen, de manier van werken en de vereiste 

kerncompetenties, bevat het introductieprogramma trainingen, cursussen en workshops. P&o 

geeft de gewenste vorm en opzet aan en verzorgt de planning en organisatie. de invulling 

wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door medewerkers van de gemeente zelf. op deze manier 

ontwikkelen ook de zittende medewerkers zich. de workshops worden georganiseerd rond 

thema’s. een aantal voorbeelden:

 −  workshop cultuur, verzorgd door de gemeentesecretaris, waarin de waarden van de 

gemeente worden uitgedragen. 

 −  workshop Paarse draak, waarin het uitdragen van de toekomstvisie van de gemeente 

ridderkerk centraal staat. 

 −  workshop integriteit, verzorgd door de burgemeester, die wordt afgesloten met het afleggen 

van de ambtseed. 

 −  workshop (mondelinge en schriftelijke) communicatie, waarin duidelijkheid en eenvoud voor 

de burger centraal staat. 
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−  workshop klantgerichtheid, een van de vereiste kerncompetenties van medewerkers. aan deze 

workshop wordt een training agressie en geweld gekoppeld.

−  Basiscursus staats- en bestuursrecht. om te weten waar een gemeente voor staat en hoe deze 

werkt, staat in deze cursus het overdragen van basiskennis over de gemeentelijke organisatie 

en de algemene wet bestuursrecht centraal.

Organisatie

• Opzet

  Bij het opzetten van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is gekozen voor 

een projectmatige aanpak. Voor het creëren van draagvlak in de organisatie is de projectgroep 

samengesteld uit diverse medewerkers uit de organisatie, zoals vertegenwoordigers van de or, 

P&o en nieuwe medewerkers. 

• Uitvoering

  Binnen het team P&o wordt een coördinator aangewezen die verantwoordelijk is voor het in 

gang zetten van alle gezamenlijke introductieactiviteiten, het bewaken van de voortgang en de 

evaluatie. P&o heeft hierin de rol van ‘motor’. de leidinggevende van de nieuwe medewerker 

stimuleert, ondersteunt en faciliteert de introductie van zijn eigen medewerkers. Van de me-

dewerker wordt verwacht dat hij zich actief opstelt en deelneemt aan de introductieactiviteiten. 

de medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen introductie. 

• Budget

  P&o stelt een begroting op om budget aan te vragen. de kosten die ermee gemoeid zijn, komen 

met name tot uiting in capaciteit.

• Samenwerking

  ridderkerk werkt nog niet samen op het gebied van introductiebeleid, maar is dit wel van plan. 

de cultuur is specifiek voor ridderkerk, maar inhoudelijke cursussen, zoals bestuursrecht, 

klantgerichtheid, agressie beheersing en communicatie, kunnen heel goed gezamenlijk 

georganiseerd worden. 

Tips 

•  de planning is heel belangrijk in het programma: dilemma tussen ‘mosterd na de maaltijd’ en 

efficiency (niet voor elke nieuwe medewerker een programma opstellen). 

• denk aan de evaluatie na afloop. 

• maak de workshops ook toegankelijk voor zittende medewerkers. 

•  Zorg voor enthousiaste mensen die van het introductiebeleid een levendige en terugkerende 

activiteit maken. 

• Zorg ervoor dat het introductieprogramma goed is afgestemd op andere Hr-instrumenten.

•  Stimuleer eigen initiatief door activiteiten te organiseren waar een nieuwe medewerker zelf 

actief aan de slag gaat met zijn introductie. 

�
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•  Betrek het management in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het introductieprogramma 

door bijvoorbeeld deelname in de projectgroep of door gericht te vragen naar wensen en 

behoeften. In ridderkerk is het management voorafgaand aan het opstellen van het introductie-

programma geïnterviewd. draagvlak bij leidinggevenden is noodzakelijk omdat zij uiteindelijk 

verantwoordelijk zijn voor de introductie van hun medewerkers. 

Contactpersoon

Serife Önder – 0180 451 315.

Gemeente Roosendaal

Aanleiding en doelstelling

Uit het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2001 bleek dat werkdruk een aandachtspunt was 

binnen de gemeente. eén van de acties die toen in gang is gezet om de werkdruk te verminderen, was 

het ontwikkelen van een gedegen introductiebeleid. dit programma moet eraan bijdragen dat nieuwe 

medewerkers zich sneller thuis voelen, zich minder onzeker voelen en niet vroegtijdig uitstromen. 

In het introductieprogramma van de gemeente roosendaal komen zowel de individuele als vak-

inhoudelijke introductie aan bod. 

 

Doelgroep

Het algemene introductiebeleid is gericht op alle nieuwe medewerkers. Het introductieprogramma 

wordt in overleg met de leidinggevende op maat gemaakt door te kiezen voor facultatieve opleidings-

modules. In 2005 zijn er 25 nieuwe medewerkers ingestroomd.

Elementen

• Introductiedag

  nieuwe medewerkers per bus door roosendaal rondgeleid om de stad te leren kennen. In het 

stadhuis verzorgen de burgemeester, de gemeentesecretaris, de or, de gemeentearchivaris 

(die over de geschiedenis van de gemeente vertelt) en P&o inleidingen op de organisatie. deze 

introductiedag is verplicht voor alle nieuwe medewerkers. 

• Individuele introductie

  Voorafgaand aan de eerste werkdag van de nieuwe medewerker wordt in overleg met de leiding-

gevende een mentor aangesteld die de nieuwe medewerker wegwijs maakt in de organisatie. 

• Vakinhoudelijke introductie

  Facultatieve opleidingsmodules worden individueel (bijvoorbeeld: kennismaking met directeuren) 

of collectief (bijvoorbeeld: projectmatig werken) verzorgd. In overleg met de leidinggevende 

wordt bepaald welke modules gevolgd worden. 
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Organisatie

• Opzet

  door een werkgroep met een vertegenwoordiger uit de directie, beleidsadviseurs en een 

afdelingshoofd. een van hen was zelf nog maar korte tijd in dienst. de werkgroep heeft een 

voorstel aan het mT en de or voorgelegd. 

• Uitvoering

  er wordt door de beleidsmedewerkers P&o een handleiding opgesteld voor P&o-adviseurs. 

Zij voeren het introductiebeleid uit. leidinggevenden moeten de introductie stimuleren bij hun 

medewerkers. de invulling van de opleidingsmodules worden verzorgd door medewerkers van 

de Gemeente roosendaal.

• Budget

  alleen voor de introductiedag is een klein budget beschikbaar. Verder gaat het vooral om 

tijdsinvesteringen van medewerkers van de gemeente.

• Samenwerking

  de gemeente roosendaal organiseert regelmatig incompanytrainingen waarvoor medewerkers 

van andere gemeenten zich ook kunnen inschrijven. 

Tips

•  Zorg dat leidinggevenden het introductiebeleid kennen en er enthousiast over zijn. Zij moeten 

het introductiebeleid uiteindelijk uitvoeren. wanneer het mT hierop stuurt vormt dit een extra 

stimulans. Commitment van het mT is dus cruciaal.

• een interne opleidingscyclus is goedkoop en relatief eenvoudig te organiseren. 

• neem de opleidingen uit het introductieprogramma mee in het PoP-gesprek. 

• Zorg voor mensen die de opleidingsmodules over kunnen nemen als er iemand uitvalt.

•  Integreer de opleidingen van het introductiebeleid met de opleidingscyclus voor zittende 

medewerkers.  

Contactpersoon

elianne roks – 0165 57 95 06.

 

Gemeente Tiel

Aanleiding en doelstelling

In 2001 heeft de productgroep P&o van de Gemeente Tiel besloten een draaiboek te ontwikkelen voor 

introductiebeleid. door een reorganisatie in 2000 hadden veel wisselingen plaatsgevonden. er was 

behoefte aan het vastleggen van verantwoordelijkheden zodat nieuwe medewerkers gegarandeerd 

waren van een goede introductie. Voorheen verliep het vaak ad hoc, waardoor het ook voor kwam 

dat basis zaken niet of te laat geregeld werden. 

�
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de belangrijkste doelstelling van het introductiebeleid is het efficiënt en effectief inwerken van een 

medewerker en deze laten beseffen dat hij deel uitmaakt van een groep, die een bijdrage levert aan 

het realiseren van de afdelingsdoelen. 

Het huidige introductiebeleid kent aanvullend onderstaande doelen:

• een goede eerste indruk van de gemeente Tiel.

• nieuwe medewerker in beeld brengen.

• Contacten leggen: elkaar leren kennen.

• nieuwe medewerker wegwijs maken in de organisatie.

• Procedures standaard goed en tijdig regelen (computer, telefoon e.d.).

• Verantwoordelijkheden vastleggen (wat doet de lijnmanager en wat doet P&o?).

momenteel heeft de productgroep P&o besloten om het introductiebeleid op te frissen. doel is 

om het weer onder de aandacht te brengen bij lijnmanagers. Verder is het geluid van de lijn dat er 

behoefte is aan een algemene introductie dag voor alle nieuwe medewerkers. daarnaast wil men 

introductiebeleid als instrument inzetten bij leeftijdsbewust personeelsbeleid dat momenteel veel 

aandacht heeft in de gemeente. 

Doelgroep

Het algemene introductiebeleid is gericht op alle nieuwe medewerkers. In 2005 zijn er ongeveer 10 nieuwe 

medewerkers ingestroomd. er wordt nagedacht om een modulair systeem in te voeren waarin per 

doelgroep (bijvoorbeeld schoolverlaters: cursus “werken in een gemeente”) specifiek invulling te geven.  

Elementen

• Introductiedag

  In de eerste 6 maanden vindt voor iedere nieuwe medewerker een introductiebijeenkomst plaats. 

een algemene introductiedag die allereerst inhoudelijk informatie geeft over werken bij de 

gemeente Tiel. daarnaast kent de dag een wat meer luchtig karakter, waarbij een bezoek wordt 

gebracht aan het Flipje museum en waarin een lunch wordt verzorgd. 

 

• Individuele introductie

  Voorafgaand aan de eerste werkdag van de nieuwe medewerker wordt in overleg met de 

leidinggevende een mentor aangesteld die de nieuwe medewerker wegwijs maakt in de 

organisatie. op dit moment wordt dat nog informeel geregeld. mentoren melden zich aan in hun 

PoP-gesprek: zij worden getoetst op passende competenties en motivatie.

  met het zogenoemde Contactogram wordt in de eerste weken in beeld gebracht met wie de 

nieuwe medewerker een kennismakingsgesprek moet voeren en met welk doel. Tevens kun je 

op dit formulier de planning weergeven. Hierbij wordt aangegeven dat ook gedacht moet worden 

aan externe contacten of organisaties waarmee veelvuldig contact is. 
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• Vakinhoudelijke introductie

  Voor het inwerken van nieuwe medewerkers vormen de taakstelling van de afdeling, de 

functie inhoud en hetgeen de nieuwe medewerker aan kennis en vaardigheden meebrengt de 

uitgangspunten voor het inwerkprogramma. Te vaak en te vanzelfsprekend wordt aangenomen 

dat nieuwe medewerkers de taken van hun nieuwe functie van meet af aan kunnen vervullen, 

liefst nog op de door de organisatie gewenste wijze. In het inwerkprogramma worden stapsgewijs 

de leerdoelen aangegeven, alsmede de wijze waarop en de vorm waarin de nieuwe medewerker 

deze zich eigen kan maken. Grofweg wordt een indeling in drie typen functies gemaakt: 

management functies, beleidsfuncties en uitvoerende functies. de direct leidinggevende is eind 

verantwoordelijk voor dit onderdeel.  

• Procedurele introductie

 Iedere medewerker ontvangt een welkomstpakket vooraf met allerhande informatie.

Organisatie

• Opzet

  Productgroep P&o faciliteert de opzet. Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de juiste 

activiteiten en de zogenaamde gereedschapskist.  

• Uitvoering

  lijnmanagers zijn eindverantwoordelijk voor een goede introductie van een nieuwe medewerker. 

Zij initiëren en stimuleren het proces. 

• Budget

  alleen voor de introductiedag is een klein budget beschikbaar. Verder gaat het vooral om 

tijdsinvesteringen van medewerkers van de gemeente.

• Samenwerking

  Samenwerking tussen P&o en de lijnmanagers is van wezenlijk belang. alleen met een gedeelde 

verantwoordelijkheid kan het introductieprogramma met succes worden voortgezet. 

 

Tips

•  Zorg dat medewerkers in het begin veel tijd krijgen voor het voeren van kennismakingsgesprekken. 

dat verdient zich op termijn absoluut terug.

• Het vooraf versturen van een welkomstpakket creëert al meteen een gevoel van welkom. 

• Spreek verantwoordelijkheden duidelijk af en leg deze vast zodat de voortgang kan worden bewaakt. 

• maak er iets leuks van, het moet ook energie en plezier genereren.

•  maak het niet té groot: denk goed over de doelstelling na en over de ‘houdbaarheid’ van de 

initiatieven op langere termijn.

• Zorg voor een koppeling met het reguliere plan-, ontwikkel- en beoordelingsproces.  

Contactpersoon

Susan van ass – 0344 637350. 

�
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Gemeente Zwolle

Aanleiding en doelstelling

Het introductieprogramma van de gemeente Zwolle is ontwikkeld vóór een periode waarin een 

selectieve vacaturestop is afgekondigd. desondanks is het van belang om nieuwe medewerkers die 

door uitstroom en vergrijzing binnen komen, een adequaat introductieprogramma te bieden. 

een doel van het introductieprogramma is het introduceren van de nieuwe medewerker in de organi-

satie, zodat hij op korte en lange termijn optimaal kan functioneren en presteren. een voorwaarde is 

bovendien dat iedere nieuwe medewerker zich zo snel mogelijk mentaal en emotioneel ‘thuis’ voelt. 

een tweede doel is het verhogen of garanderen van de kwaliteit van de diensten en producten en de 

waarborging van effectiviteit en efficiency. ook het overbrengen van gewenste mores en normen is 

in het programma opgenomen.

Doelgroep

de nieuwe medewerkers worden in drie doelgroepen onderverdeeld:

1. externe nieuwe medewerkers.

2.  externe tijdelijke nieuwe medewerkers (uitzendkrachten en medewerkers op detachering basis 

of interim basis, stagiairs).

3. Interne nieuwe medewerkers.

Het aantal nieuwe medewerkers dat per jaar instroomt, blijkt te klein om de introductie op maat naar 

deze drie groepen te maken. de cursusleider stemt de inhoud af op het niveau van de deelnemers. 

Voor leidinggevenden is er de module ‘leiderschap’, waarin leidinggevenden kennismaken met het 

management development Programma en de visie op leiderschap van de gemeente Zwolle. Binnen 

deze module worden inhoudelijke opleidingen aangeboden.

Elementen

• Introductiedag

  In de module ‘welkom en kennismaking’ worden nieuwe medewerkers gedurende een dagdeel 

welkom geheten door de gemeentesecretaris of algemeen directeur, rondgeleid door de 

verschillende gebouwen waarin de medewerkers gehuisvest zijn en voorgesteld aan de 

ondernemingsraad en de personeelsvereniging. 

• Individuele introductie

  Voor elke nieuwe medewerker wordt een mentor aangesteld, die de nieuwe medewerker helpt 

zijn weg te vinden binnen de organisatie. Het is van belang dat de mentor vergelijkbaar werk 

doet, om ook op praktisch niveau te kunnen helpen. Verder houdt de mentor in de gaten hoe 
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de nieuwe medewerker zich voelt en hoe het gaat. de leidinggevende selecteert deze mentor, 

die niet de leidinggevende zelf is. Voor mentoren bestaat een module ter voorbereiding op en 

ondersteuning van hun taak. 

• Vakinhoudelijke introductie

  Voor de introductie binnen de eigen afdeling plaats zijn vier checklists ontwikkeld: voor 

voorafgaand aan de eerste werkdag, tijdens de eerste werkdag, tijdens de eerste week en tijdens 

de eerste maand. 

  Voor vakinhoudelijke cursussen maakt de leidinggevende afspraken met de nieuwe medewerker. 

de leidinggevende weet ook waar de benodigde kennis gehaald kan worden.

• Technische/procedurele introductie

  In de module ‘informatie- en communicatieoverdracht’ wordt onder andere toegelicht hoe de 

verschillende systemen werken.

  In de module ‘het glazen huis’ wordt ingegaan op wat het betekent om ambtenaar te zijn. Hierbij 

gaat het om de stukken stroom van beleidsdocumenten, regelgeving en integriteit.

  In de module ‘Human resource management/P&o’ wordt het organisatie-ontwikkelingsprogramma 

toegelicht en wordt ingegaan op P&o-aspecten, zoals arbo, bedrijfsmaatschappelijk werk, 

gezondheid en ziekte, etc.  

Organisatie

• Opzet

  de werkgroep ‘Introductieprogramma’ heeft het programma ontwikkeld, onder verantwoor-

delijkheid van het Hrm-team. Bij deze ontwikkeling is gebruik gemaakt van ervaringen en 

inzichten van afdelingsleiders en sectiehoofden. 

• Uitvoering

  de invoering van het introductiebeleid vindt plaats in samenwerking met een beleidsadviseur 

Hrm en een personeelsadviseur. de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid 

wordt overgedragen aan de afdeling Personeelsbeheer en advies (P-adviseurs). 

  de leidinggevenden zijn de spil in het introductiebeleid: zij verzorgen de werkplek introductie 

en wijzen de nieuwe medewerkers op deelname aan het introductieprogramma. Hrm spreekt 

leidinggevenden aan op hun verantwoordelijkheid. 

• Budget

  er is een budget dat wordt ingezet voor de bekostiging van vergader- of groepsruimten en 

informatiemateriaal. Verder worden interne uren ingezet. 

• Samenwerking

  de gemeente Zwolle werkt op Hrm-gebied samen met een aantal andere gemeenten. Voor het 

introductiebeleid wordt echter niet samen gewerkt met anderen; de manier van werken en de 

mores zijn te specifiek voor de gemeente Zwolle. 
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Tips

•  Probeer in het introductieprogramma een balans te vinden tussen het zo snel mogelijk inwerken 

van de nieuwe medewerker, zonder deze te overladen met kennis en informatie. 

•  Stel een (onderdeel van) introductie niet uit wanneer er slechts één of enkele nieuwe mede-

werkers binnen zijn: elke medewerker is belangrijk! Hiermee draag je uit dat iedere persoon telt.

•  denk vanuit de nieuwe medewerker: wat wil hij weten? wat wil hij thuis vertellen? de mede-

werker moet met een goed gevoel thuiskomen na zijn eerste werkdagen, trots kunnen zijn op de 

organisatie en kunnen uitdragen wat er leeft. 

•  Het introductiebeleid moet gedragen worden door de top. de gemeentesecretaris, die de nieuwe 

medewerkers iedere maand officieel welkom heet, zegt bijvoorbeeld nooit af. 

• Zorg voor een professionele verzorging van modules door interne medewerkers. 

•  Steek de handen uit de mouwen: niet alleen beleid ontwikkelen, maar dit ook uitvoeren en 

uitwerken naar details. een heel goed introductieprogramma kan mislukken op onderdelen. 

• Zorg voor controlemechanismen om het introductiebeleid niet te laten verwateren. 

Contactpersoon

anne Struik, beleidsadviseur Hrm – 038 498 26 55.

 

Metropooltraject

Aanleiding en doelstelling

In een ontmoeting van de wethouders van de vier grote steden (amsterdam, rotterdam, den Haag 

en Utrecht) is besloten om zich gezamenlijk te profileren op de arbeidsmarkt. onder het motto 

‘niemand de deur uit’ ontwikkelden de vier grote steden vervolgens een programma voor ‘gevorderd 

talent’ om op deze manier nieuwe medewerkers een aantrekkelijke opleiding te bieden. In de 

opstartfase is met subsidie van a+o-fondsen een onafhankelijke projectleider ingehuurd, die vanuit 

a+o-fondsen werkte. daarnaast is in samenwerking met het roI (opleiding, Coaching en advies 

voor de Publieke Sector) en het nSoB (nederlandse School voor openbaar Bestuur) het programma 

ontworpen. Inmiddels loopt het metropooltraject in het vierde opleidingsjaar. 

doelstelling van het programma is dat het een opleiding vormt specifiek ontwikkeld voor de groot 

stedelijke problematiek. de randvoorwaarde voor deelname aan de opleiding is dat deelnemer voor 

een periode in één van de andere drie steden aan de slag gaat. dit bevordert de mobiliteit tussen de 

vier grote steden. op deze manier faciliteert dit initiatief verbreding van ervaringen en verkenning 

van werkmethodieken in een andere gemeente.  

Doelgroep

Het metropooltraject is bedoeld voor talentrijke medewerkers van overheidsorganisaties en andere 
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instellingen in de publieke sector. Het traject legt een stevige basis voor doorgroei naar een zware 

beleidsfunctie of managementfunctie dan wel een andere sleutelfunctie binnen de organisatie. 

deelnemers hebben enige jaren (3 - 5 jaar) relevante werkervaring binnen de publieke sector. 

 

Selectie 

elk jaar wordt binnen de eigen gemeente een lijst van genomineerde medewerkers aangeleverd bij 

de betreffende contactpersoon in die gemeente (met een curriculum vitae, een motivational paper en 

een recommendation). Iedere gemeente selecteert 5 deelnemers. Vervolgens vindt een intake plaats 

bij de trainers die het traject begeleiden. daarop starten 20 deelnemers het 14 maanden durende 

traject, eventueel aangevuld met 1 jaar masteropleiding. Gedurende de opleiding verzorgt de leiding-

gevende als mentor van de deelnemer de werkinhoudelijke intervisie. daarnaast kiest de deelnemer 

een coach in de organisatie die zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat. 

Resultaten

Inmiddels loopt het metropooltraject al voor het vierde leerjaar. Het is als aanbod gestart maar  

wordt nu als behoefte ervaren vanuit het lijnmanagement. Het traject leidt zelfstandige professionals 

op in de groot stedelijke problematiek. Het merendeel van de kandidaten stroomt gedurende het 

traject door naar een vervolgfunctie. daarmee heeft het traject ook een functie waar het gaat om 

het actief begeleiden van het individu bij het inrichten van zijn loopbaan en het zoeken van nieuwe 

uitdagingen hierin. de masteropleiding (het tweede jaar) heeft inmiddels een status op zich als 

officieel erkende opleiding. 

Tot slot kent het metropooltraject een spin off op de samenwerking tussen de vier grote steden. Het 

metropooltraject heeft de eerste schakel gevormd voor deze samenwerking. momenteel worden meer 

verbanden op Hr gebied gelegd, zoals het arbeidsvoorwaardenoverleg, het samenbrengen van md kandi- 

daten in een Top-traject en de Summercourse (korte thematische bijeenkomsten voor directeuren).  

Tips

•  Toets de bezieling én de belangen van de contactpersonen met wie je het initiatief gaat opstarten.

•  ontwerp het traject in samenwerking met vakmensen uit de verschillende steden. Hiermee 

organiseer je draagvlak en heb je plezier van een goede klankbordgroep die zich buigt over de 

inhoud van het programma. 

• Zorg dat het programma complementair is aan andere reeds bestaande initiatieven.    

Contactpersoon

Hans Staal  – 070 353 31 29.

�
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Milieudienst Midden-Holland

Aanleiding en doelstelling

Het introductiebeleid is erop gericht de leemte op te vullen tussen de kennis van starters in het 

beroepsveld en de basiskennis die nodig is om deze mensen zelfstandig op pad te kunnen sturen. 

aanvankelijk werden de starters in een aantal dagdelen door mensen uit de eigen organisatie 

inhoudelijk op de hoogte gebracht van de werkwijze in de organisatie. na deze dagen was er  

geen structureel vervolg. er is daarom besloten een introductieprogramma op te zetten dat een  

samenhangend geheel van verschillende onderdelen is. 

Doelgroep

Het introductiebeleid is primair gericht op starters op verschillende niveaus (mbo en hbo). Voor 

verder gevorderd talent wordt het programma aangepast; zij zullen niet alle basiscursussen volgen.  

Elementen

• Introductiebijeenkomst

  In een korte bijeenkomst worden de nieuwe medewerkers op de hoogte gebracht van het 

introductieprogramma. 

• Individuele introductie

  ervaren medewerkers begeleiden nieuwe medewerkers als mentor. deze mentoren nemen de 

nieuwe werknemers in de eerste periode mee om hen de praktijk van het vak te leren. Hiervoor 

wordt tijd gereserveerd. 

• Vakinhoudelijke introductie

  er wordt een inhoudelijke cursus opgezet over procedures en wetgeving en de manier waarop 

men hiermee om moet gaan. ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en de strategie 

van de organisatie. 

• Procedurele introductie

 Personeelszaken geeft een introductie over pensioen, ziek melden, etc. 

Organisatie

• Opzet

  Het introductiebeleid wordt ontwikkeld door het management en de afdeling P&o. de coördinatie 

van het uitvoeringsprogramma ligt bij ronald Bakker, medewerker kennisbeheer en opleidingen. 

Bij de milieudienst is het van belang gebleken om iemand vrij te maken voor het opzetten en 

uitvoeren van een introductieprogramma; de goede wil is aanwezig, maar blijkt in de praktijk 

snel ondergesneeuwd te worden door de dagelijkse routine. 

• Uitvoering

  Uitvoering van het introductieprogramma door de eigen medewerkers heeft de voorkeur boven 
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extern inkopen, wat ook veel gebeurt. dit omdat dan het beste wordt aangesloten bij de eigen 

procedures en bovendien de interne communicatielijnen tot stand komen. Voor inhoudelijke 

cursussen wordt inmiddels samengewerkt tussen de milieudienst en de aangesloten gemeenten 

of met andere milieudiensten; zo zijn er gezamenlijke cursussen asbestherkenning en ruimtelijke 

ordening. een werkplek, computer en telefoon worden georganiseerd door het afdelingshoofd. 

• Budget

  Voorlopig wordt, ook vanuit kostenoogpunt, het introductiebeleid ingesteld voor een half jaar.  

de subsidie van het a+o-fonds ondersteunt de milieudienst bij het opzetten van het programma.

• Samenwerking

  Het introductieprogramma is vakinhoudelijk en daarom specifiek voor de milieudienst. 

Samenwerking met anderen op dit vlak is moeilijk. wel is er een intentieverklaring tussen 

de milieudienst en andere milieudiensten om medewerkers uit te wisselen. door drukte en 

reorganisaties heeft dit nu echter geen prioriteit. de milieudienst ziet de volgende redenen om 

samen te werken:

 − afwisseling bieden aan oudere werknemers die een lange diensttijd hebben.

 − Frisse en kritische blik van nieuwe werknemers. 

Tips 

• Formuleer je doelen goed.

• Zorg dat het management er achter staat.

•  een introductiebeleid kost tijd en geld, dus het is van belang dat het management het nut 

van een introductiebeleid inziet. daarom is aan de hand van interviews geïnventariseerd wat 

het management team wilde om vervolgens hieruit een voorstel te formuleren dat in het 

management team is neergelegd. aansluiting bij de organisatie strategie bleek een belangrijke 

voorwaarde voor het management. 

•  maak iemand vrij voor het opstellen en uitvoeren van introductiebeleid. Uit ervaring blijkt dat 

wanneer de verantwoordelijkheid voor een introductiebeleid bij iemand wordt neergelegd die 

er geen tijd voor heeft, dat het geen succes wordt. een teamcoördinator kan dit niet naast zijn 

dagelijkse taken doen, dus het is van belang dat een beleidsmedewerker het doet. 

Contactpersoon

ronald Bakker – 0182 54 57 03.

Nètwerkend Utrecht

Aanleiding en doelstelling

Het ‘alice in wonderland’ gevoel was de aanleiding voor een aantal enthousiaste en betrokken 

medewerkers van de gemeente Utrecht om nètwerkend Utrecht op te richten in 2002. om de 
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organisatie sneller te leren kennen faciliteert nètwerkend Utrecht nieuwe medewerkers door middel 

van het organiseren van activiteiten op eigen initiatief, met steun van het hoger management. 

nètwerkend Utrecht organiseert activiteiten waarbij op een originele en interactieve manier 

allerlei aspecten van de gemeente Utrecht worden belicht. daarmee is nètwerkend Utrecht een 

ontmoetingsplek voor medewerkers van de gemeente die nieuwsgierig zijn naar overige afdelingen 

en diensten, én die andere collega’s willen ontmoeten. 

Doelgroep

Inmiddels is nètwerkend Utrecht uitgegroeid tot een ontmoetingsplek niet alleen voor mensen die 

net bij de gemeente Utrecht werken, maar voor iedereen: jong of oud, jubilaris of starter. 

Elementen 

nètwerkend Utrecht organiseert activiteiten waarbij medewerkers op originele en interactieve wijze 

bepaalde aspecten van (werken bij) de gemeente Utrecht beter leren kennen. Iedere activiteit wordt 

afgesloten met een informele borrel om zo ook mogelijkheid te bieden tot napraten en netwerken. 

deze activiteiten worden 6 keer per jaar georganiseerd steeds op een nieuwe locatie (intern of 

extern). Hieronder wordt een aantal activiteiten beschreven ter illustratie.

• De Stadhuiscarrousel

  In kleine groepjes worden drie korte bezoeken gebracht aan de bode, de gemeentesecretaris en 

de burgemeester van de gemeente Utrecht. Tijdens het wisselen van de groepen vertellen gidsen 

allerlei interessante wetenswaardigheden over de geschiedenis en architectuur van het stadhuis. 

• Een bezoek aan de Brandweer

  dit programma bestond uit ontvangst en een presentatie over de Brandweer, gevolgd door een 

korte rondleiding door het gebouw met een bezichtiging van de blusvoertuigen. 

• Puzzeltocht door Vleuten-De Meern

  een kennismaking met een bepaalde wijk op de fiets. de tocht leidde langs verschillende 

bezienswaardigheden waarover een deskundig voorlichter vertelde.   

• Ondernemen in documentenland

 een presentatie over het transformatieproces van de Secretarie van de gemeente Utrecht. 

• Dualisering gemeentebestuur: wat houdt de Wet Dualisering in? 

   door middel van verschillende rollenspellen wordt een drietal duale situaties neergezet, waarbij 

de deelnemers de rollen moeten benoemen.

Organisatie

• Opzet

  nètwerkend Utrecht wordt gedragen door een enthousiast team van medewerkers van de 

gemeente Utrecht: de kerngroep. Het team vergadert in een informele sfeer, na werktijd en 

ongeveer eens per maand. deelname aan het kernteam geschiedt op vrijwillige basis. 
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• Uitvoering

  Tijdens de vergadering worden nieuwe activiteiten bedacht en de acties voor reeds geplande 

activiteiten verdeeld. Iedere activiteit wordt door een duo georganiseerd.

• Budget

  nètwerkend Utrecht ontvangt vanuit de gemeente ondersteuning, door middel van een budget 

(ongeveer € 3.000 op jaarbasis) en het gebruik van gemeentelijke ruimten. Per activiteit wordt 

ongeveer € 300 besteed aan de borrel en het bedanken van een spreker. Het overige budget 

wordt gereserveerd voor een jaarlijkse eindactiviteit. 

• Samenwerking

  er vindt een tweejaarlijks overleg plaats tussen het kernteam en de gemeente (afdeling 

ontwikkeling Personeels Beleid). Tijdens deze vergaderingen worden de ontwikkelingen gedeeld 

en wordt vastgelegd welke ondersteuning nètwerkend Utrecht nodig heeft. 

Tips

• Succesformule van dit initiatief is dat het voor en door collega’s wordt georganiseerd.

• Het kernteam bestaat uit gemotiveerde mensen met een duidelijke ambitie.

•  Het initiatief is onder de paraplu van de organisatie geborgd. op deze manier gaat de vrij-

blijvendheid er vanaf en wordt de continuïteit gewaarborgd. Sponsoren in de organisatie voor een 

dergelijk initiatief zijn belangrijk. 

•  Het kernteam werkt pragmatisch: nieuwe plannen maken en taken verdelen is doel van iedere 

vergadering. en het kernteam committeert zich aan afspraken. 

 

Contactpersoon

Cees kuijper– 030 286 85 80.

�
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Checklist gemeente 
Nieuwerkerk aan den IJssel

de gemeente nieuwerkerk aan den IJssel ontwikkelde een checklist met daarop de onderwerpen 

die vallen onder de introductie op de werkplek of afdeling.
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Checklist vanaf de eerste werkdag

Via een e-mail met digitale foto de organisatie informeren Management 
 Ondersteuning (MO) 1e dag Ja / nee

Ontvangst op de afdeling en voorstellen aan de mentor Afdelingshoofd 1e dag Ja / nee

Laten zien van een (opgeruimde) werkplek voorzien van bloemen Mentor 1e dag Ja / nee

Informatie over het reserveren van een ruimte, 
koffie/thee regelen, via Groupwise MO 1e week Ja / nee

Uitleg samenstelling afdeling en taken Afdelingshoofd 1e  week Ja / nee

Voor de functie relevante contactpers. + tel.nr. Mentor 1e week Ja / nee

Gedragsregels m.b.t. vertrouwelijkheid van stukken Mentor 1e week Ja / nee

Uitleg telefoon en fax MO 1e week Ja / nee

Toelichting afdelingsplan Afdelingshoofd 1e week Ja / nee

Adviescyclus en tijdstippen B. en W., Cie, GO, Raad enz. MO 1e week Ja / nee

Standaard sjablonen op de pc Mentor/MO 1e dag Ja / nee

Samenstelling en werkwijze college, Raad en commissies Mentor 1e week Ja / nee

Werkplanning Afdelingshoofd 1e week Ja / nee

Productverantwoordelijkheid, budgethouderschap, mandaatregeling Afdelingshoofd 1e week Ja / nee

Rondleiding door het gemeentehuis Mentor 1e week Ja / nee

Voorstellen aan het college MO plant in 1e dinsdag Ja / nee
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Overzicht uren capaciteit 
gemeente Zwolle 

Regisseur Uitvoering Activiteit

Algemeen directeur /  Roulerend 1 van de 3 directieleden Nieuwe medewerkers welkom heten
gemeentesecretaris   (30 minuten p/m)

A&F* Afdeling Services Rondleidingen module ‘Welkom en kennismaking’  
  (1 dagdeel p/m)

A&F Afdeling Informatie, Infrabeheer en  Module ‘Informatie en communicatie-overdracht’
 Ondersteuning (Helpdesk) (1 x p/m)

A&F Afdeling Documentaire  Onderdeel in module ‘Informatie en
 Informatievoorziening communicatieoverdracht’ (30 minuten p/m)

A&F Afdeling Personeelsbeheer en Module ‘HRM/P&O’ (1 x p/m 1,5 uur)
 Advies 

PZ** Informatiecentrum  Rondleiding in Informatiecentrum tij-dens module 
‘Welkom en kennismaking’ (30 minuten p/m)

CS*** Bedrijfsvoering, HRM-team •  Ondersteuning module ‘Welkom en 
kennismaking’

  • Module ‘HRM/P&O’ (1 x p/m 2 uur)
  • Module ‘Leiderschap’ (1 x p/m 2 uur)

CS Bestuursadvisering,  • Ondersteuning module ‘Welkom en kennismaking’
 communicatieadviseur  (spelregels voor interne communicatie)
  •  Ondersteuning ontwikkeling van informatieboekje 

of -materiaal
  •  Module ‘Het Glazen Huis’ (onderdeel 

beleidsdocumenten/stukkenstroom)

CS Bedrijfsvoering, Juridische zaken Module ‘Het Glazen Huis’ (1x p/m 2 uur)

Mentoren Alle eenheden  Mentoraat van nieuwe medewerker gedurende 
het eerste half jaar

OR**** Delegatie Presentatie in module ‘Welkom en kennismaking’

PV ‘De Kogge’ Delegatie Presentatie in module ‘Welkom en kennismaking’

     *  A&F = Advies & Faciliteiten

   **  PZ= Personeelszaken

  *** CS = Concernstaf

**** OR = Ondernemingsraad
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