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‘Wetterskip Fryslân heeft de slag om arbeid  
gewonnen door zich te ontwikkelen tot een  
moderne, aantrekkelijke werkgever.’
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WOORD VOORAF
Landelijke en regionale ontwikkelingen zijn van invloed op ons functioneren. 
We krijgen nieuwe taken toebedeeld, die binnen de begroting moeten worden 
uitgevoerd. De maatschappij accepteert tariefsverhogingen alleen als deze 
gepaard gaan met een maximale inspanning van de organisatie om zo efficiënt 
mogelijk te werken. Meer dan ooit is kostenefficiënt presteren noodzaak voor 
onze organisatie. Aanwezige kennis en ervaring maximaal inzetten is één van 
belangrijkste instrumenten om verspilling te vermijden. Die kennis en ervaring 
zit in onze mensen. Daar maken we dankbaar gebruik van en daar willen we 
nóg meer gebruik van maken. 

De vergrijzing van onze organisatie leidt tot een uitstroom van werknemers en 
daarmee tot een uitstroom van kennis en ervaring. Doordat het aandeel jongeren 
in de bevolking daalt (ontgroening) ontstaat een kleiner personeelsaanbod. 
Arbeidskrachten worden schaars. Dat betekent dat er voor het eigen personeel 
veel kansen komen die voor anderen niet bedreigend, maar juist welkom zijn.

Meer taken zullen we in de toekomst met minder personeel nóg beter moeten  
uitvoeren. Ontwikkelingen, zoals competentiemanagement en Loopbaancentrum  
Waterloop, zijn ons antwoord op deze ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is dat 
medewerkers vooral kunnen doen waar zij goed in zijn, beter in willen worden 
en plezier aan beleven.

De waterschappen hebben dus een grote opgave op het terrein van de interne 
arbeidsmarkt. Het begint met het vergroten van onze bekendheid, laten weten 
dat we er zijn, wat we doen en dat het er toe doet. Tegelijkertijd hebben de 
waterschappen een steeds grotere opgave op het terrein van de bescherming 
tegen hoog water, het op peil brengen en houden van het regionale watersysteem, 
het op innovatieve wijze zuiveren van afvalwater en de muskusrattenbestrijding. 
Dit alles in groeiende samenwerking met partners uit onze omgeving.

De paraplu boven ons werk is werken met water. De paraplu boven onze 
organisatie is wat mij betreft een sociaal en mensgericht personeels- en 
organisatiebeleid. Dit mag niet verwateren en heeft daarom continu mijn 
aandacht als secretaris-directeur en daarmee als WOR-bestuurder. 

Samen met de Ondernemingsraad, het Georganiseerd Overleg en het cluster 
HRM werken we continu aan verbetering en ontwikkeling van de instrumenten 
die medewerkers en leidinggevenden in staat moet stellen het beste uit 
hunzelf te halen en met plezier hun werk te doen. De vele onderwerpen die in 
dit sociaal jaarverslag de revue passeren, waar we inzicht in geven en waar 
we verantwoording over afleggen passen onder die paraplu. Zó is het sociaal 
jaarverslag bedoeld, met onze medewerkers op het netvlies en met een schuin 
oog naar (potentieel) nieuwe collega’s. 

Veel leesplezier. 

Micha van Akkeren, secretaris-directeur

volgendevorige
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Bestuur van het waterschap
Een waterschap is een overheidsorganisatie. De grenzen zijn waterstaatkundig 
bepaald. Zo bestrijkt Wetterskip Fryslân de hele provincie Fryslân en het 
Groninger Westerkwartier. Bestuurlijk gezien is een waterschap een decentrale 
overheid. Het waterschap heeft een direct gekozen algemeen bestuur en een 
dagelijks bestuur. 

Het algemeen bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad. Het is het 
hoogste beslisorgaan en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen 
en belangengroeperingen. Zij hebben allemaal een specifiek belang bij één of 
meer taken die het waterschap uitoefent.

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) worden 
gekozen door middel van directe verkiezingen. De andere 7 leden worden  
benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels.

De dijkgraaf vormt samen met 4 andere bestuursleden het dagelijks bestuur. 
Dit is te vergelijken met de burgemeester en wethouders bij een gemeente.  
Als bestuurder behartigt de dijkgraaf de belangen van het waterschap en  
onderhoudt hij bestuurlijke relaties tussen het waterschap en andere overheden,  
belangenorganisaties, het bedrijfsleven en de burgers in het werkgebied.  
De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur is de voorbereiding en uitvoering 
van de besluiten van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het dagelijks 
bestuur vinden eens in de twee weken plaats. Deze hebben een besloten karakter.

ALGEMENE INFORMATIE
Water is een intrigerende vloeistof. Het is van levensbelang voor  

de flora en fauna en nodig voor ons voortbestaan, maar kan ook 

levensbedreigend zijn. Met deze vloeistof is Wetterskip Fryslân 

dagelijks bezig. Wetterskip Fryslân zorgt er voor dat er steeds  

voldoende en schoon water voorhanden is voor de flora en fauna. 

De dijken en gemalen bieden de bewoners bescherming tegen  

hetzelfde water. Deze taken van Wetterskip Fryslân worden door de 

circa 535 medewerkers uitgevoerd binnen de programma’s veilig, 

schoon en voldoende water. 

Naast de wettelijke taken heeft Wetterskip Fryslân oog voor haar 

omgeving. Door deze brede visie op waterbeheer dragen we bij aan 

een duurzaam leefmilieu waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd 

kan worden, waarbij de kwaliteiten van natuur en landschap  

worden gediend.

Eigen belastingen
Voor de dekking van de uitgaven is Wetterskip Fryslân aangewezen op de 
heffing van de eigen belastingen: de watersysteem- en zuiveringsheffing. 
Deze lasten worden door de inwoners en bedrijven in Fryslân betaald.

Cijfers
De Unie van Waterschappen is de werkgeversorganisatie van ongeveer 
11.000 medewerkers bij 23 waterschappen in Nederland. In totaal zijn er 
24 waterschappen in Nederland.
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colofon

ZEEDIJKEN   We onderhouden 
200 kilometer aan dijken om u te 
beschermen tegen overstromingen.

ZUIVERING AFVALWATER   In onze 
28 rioolwaterzuiveringsinstallaties maken 
wij het afvalwater schoon dat via uw douche, 
toilet en gootsteen in het riool komt.

WATERTOEVOER   Bij droogte voeren 
we zoet water aan uit het IJsselmeer.

GEZONDE VISSTAND   Met vishevels 
en visvriendelijke gemalen dragen we bij 
aan een gezonde visstand.

WATERBERGINGSGEBIED   Om zware 
regenbuien tijdelijk te kunnen opvangen, richten 
we bergingsgebieden in die mogen overstromen.

NATUURVRIENDELIJKE OEVER   Met de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren 
we de kwaliteit van het oppervlaktewater.

INDUSTRIEEL AFVALWATER  
Wij zuiveren industrieel afvalwater 
en controleren lozingen op sloten.

PEILBEHEER   Voldoende water voor 
natuur en landbouw regelen we met 
4300 stuwen en 980 gemalen.

CONTROLE ZWEMWATER  
In de zomer controleren wij de 
kwaliteit van het zwemwater.

VERHOOGDE KADE   Periodiek controleren 
we 3300 kilometer aan kaden en oevers 
langs meren, kanalen en vaarten en  
verbeteren we zo nodig de waterkeringen.SLUIZEN EN GEMALEN   Met in- en 

uitlaatsluizen en gemalen houden we de 
waterstand van de Friese boezem op het 
gewenste niveau.

ONDERHOUD   Met het baggeren en 
hekkelen van 5900 kilometer aan sloten 
en vaarten zorgen we ervoor dat deze 
hoofdwatergangen goed doorstromen.Met de inkomsten uit de waterschapsbelasting zorgt Wetterskip Fryslân 

voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger 
Westerkwartier. Elke dag houden wij het water op peil in sloten, vaarten 
en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Dit doen we voor 
landbouw, natuur en industrie. Wij zuiveren afvalwater van huishoudens
en bedrijven. En wij beheren en bewaken dijken, kaden en oevers voor 
uw veiligheid.

Bestedingen

VOLDOENDE 46,3  miljoen euro 
VEILIG 19,8  miljoen euro 
SCHOON 43,8  miljoen euro

DIT DOET 
WETTERSKIP FRYSLÂN
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ONTWIKKELINGEN
De organisatie van Wetterskip Fryslân is sinds 2010 volop in ontwikkeling. Hiermee wordt aan diverse doelstellingen gewerkt. Een 

belangrijke doelstelling is het steeds verder verbeteren van de efficiency en resultaatgerichtheid van de organisatie. Er wordt immers met 

belastinggeld gewerkt. Klant en maatschappij staan bij die verbeteringen voorop. Het ontwikkeltraject beoogt dan ook het verder vergroten 

van de klantgerichtheid en maatschappelijke sensitiviteit, maar ook een betere bediening van het bestuur als vertegenwoordiger van die 

maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt onder meer terug in doelstellingen op het gebied van samenwerking met 

onze maatschappelijke partners, duurzaamheid en omgaan met het energievraagstuk. 

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt ook een groter aanpassingsvermogen van Wetterskip Fryslân. Dat vertaalt zich in de 

doelstelling om de flexibiliteit en de slagvaardigheid van de organisatie verder te vergroten. En het vertaalt zich naar doelstellingen op 

het gebied van onze medewerkers: doelstellingen die gaan over kennis, houding en gedrag maar ook veilig en verantwoord werken en het 

bieden van een uitdagende en motiverende werkomgeving. Dit laatste is van belang om ook in de toekomst bij een krimpend aanbod van 

werknemers voldoende in de arbeidsbehoefte te kunnen blijven voorzien. 

Bezuinigingen
Met al deze maatregelen zijn de afgelopen jaren flinke stappen in de richting 
van de doelstellingen gemaakt. Het heeft de organisatie ook in staat gesteld 
om de verschillende bezuinigingstaakstellingen te realiseren. In totaal is 
de afgelopen jaren voor een bedrag van structureel € 15,3 miljoen aan 
bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode van deze meerjarenbegroting 
zijn maatregelen in de steigers gezet die tot een aanvullende bezuiniging van 
structureel € 4,3 miljoen zal leiden, waarmee de totale besparing structureel 
€19,6 miljoen bedraagt. Wel vraagt het verwerken van de cumulatie van 
veranderingen en de daarin aangebrachte versnelling veel van de organisatie. 
De organisatie zal de komende jaren een forse inspanning moeten plegen om 
de maatregelen ook daadwerkelijk te implementeren.

Vervolgstappen
Er worden belangrijke vervolgstappen gemaakt in de modernisering van het 
personeelsbeleid. Centraal in dit personeelsbeleid staat het flexibiliseren van 
de arbeid, waarmee het mogelijk wordt beter op de actuele vraag in te spelen 
en de mogelijkheden voor ontwikkeling van het personeel worden versterkt.  
Dit heeft in 2014 geleid tot een meer generieke benadering van het functiehuis,  
waarbij functies algemeen van aard worden en voor hele groepen tegelijk 
worden vastgesteld (functiefamilies). Ook het opleidingsbeleid, het invoeren 
van een intern detacherings- en adviesbureau Flexpool en het Loopbaancentrum  
Waterloop sluiten hier op aan.

•  Het werken aan een samenwerkingsgerichte en kostenbewuste cultuur 
waarin individuele medewerkers verantwoordelijkheid nemen, anticiperend 
en initiatiefrijk zijn en waar ruimte is voor reflectie en feedback. 

•  Een modern HRM-beleid dat beoogt de flexibiliteit, mobiliteit en 
inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Met educatie als belangrijk 
aandachtgebied om ook toekomstige generaties te interesseren in het 
waterschapswerk. 

•  Het inbedden van duurzaamheid als vanzelfsprekende afweging in de  
wijze waarop het werk gedaan wordt en het bestuur daarover adviseren.

Maatregelen
Wetterskip Fryslân werkt aan deze doelstellingen met tal van maatregelen.  
Een aantal belangrijke maatregelen zijn: 
•  Het organiseren van het werk in processen en projecten om op een 

kosteneffectieve en voorspelbare wijze de werkzaamheden uit te voeren. 
In 2014 zijn hoofdprocessen als inkoop, investeringswerken, beheer en 
onderhoud watersysteem en onderhoud waterzuivering uitgewerkt. 

•  Het voortdurend op zoek zijn naar en doorvoeren van verbeteringen in  
de wijze waarop de taak uitgevoerd wordt. Dit kreeg in 2014 vorm in tal  
van kleinere maar ook grotere maatregelen, zoals de herinrichting van  
het inkoopproces.
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PERSONEEL IN BEELD (2014)
Formatie en bezetting
Wetterskip Fryslân is het grootste waterschap van Nederland. Gemiddeld zijn  
er circa 550 medewerkers werkzaam bij een waterschap. In 2014 waren er 
560 medewerkers werkzaam bij Wetterskip Fryslân. Zoals uit onderstaande 
tabel blijkt, is de formatie het afgelopen jaar met 1% afgenomen. De bezetting  
is de afgelopen drie jaar zeer stabiel geweest. 

Formatie en bezetting

2014 2013 2012

Formatie 542 fte 549 fte 548 fte

Bezetting 535 536 535

Op 31 december 2014 had de vacatureruimte een omvang van 17,20 fte.

Bij Wetterskip Fryslân wordt gestuurd op efficiënter werken (hetzelfde doen 
met minder middelen). Daarin zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. 
Zo wordt er over de volle breedte gewerkt aan het steeds verder invoeren 
van procesgericht werken en blijven we kijken waar het beter/efficiënter kan. 
Kleine en grote maatregelen leveren de komende jaren (tot en met 2018) een 
bijdrage aan een vermindering van de formatie van minimaal 7 fte.

Dienstjaren
Het gemiddeld aantal dienstjaren van medewerkers die werkzaam zijn bij 
Wetterskip Fryslân is 14,5 jaar. De gemiddelde duur van een dienstverband is 
in Nederland ongeveer 9 jaar. 

Bijna 10% van de medewerkers is korter dan 3 jaar in dienst en 68% werkt 
inmiddels langer dan 10 jaar bij Wetterskip Fryslân. Een groot deel daarvan 
(35,4%) werkt zelfs langer dan 20 jaar voor onze organisatie.

Duur dienstverband

Categorie Wetterskip Fryslân Totale beroepsbevolking

< 3 jaar 8,6% 38,5%

3-10 jaar 22,7% 20,4%

10-20 jaar 30,3% 23%

> 20 jaar 38,4% 18,1%

In vergelijking met het landelijk gemiddelde (41%) zijn er in onze 
organisatie beduidend meer lange dienstverbanden. Het langst voorkomende 
dienstverband is 39 jaar. 

Personeelsopbouw
Bij een waterschap zijn relatief veel technische en in de uitvoering wat 
zwaardere beroepen. Dit zie je bij het onderhoud aan gemalen, pompen 
en zuiveringsinstallaties, bestrijding van muskusratten en de civiele en 
elektrotechniek. Het verklaart waarom er in de sector relatief veel mannen 
werkzaam zijn. Zo ook bij Wetterskip Fryslân: in onze organisatie is 77% man 
en 23% vrouw. Landelijk ligt het aandeel vrouwen in organisaties op circa 
44%.

Eind 2014 is de gemiddelde leeftijd binnen Wetterskip Fryslân 49,8 jaar. 
Hiermee liggen we boven de gemiddelde leeftijd van de werkende 
beroepsbevolking in Nederland, die in 2014 41,9 jaar bedroeg. De afgelopen 
jaren is er een stijgende trend waarneembaar: langzaam stijgt de gemiddelde 
leeftijd richting de 50 jaar. Van de leeftijdsgroep 55-65 jaar is 13% 60 jaar 
of ouder. Opvallend is daarnaast het bijzonder lage percentage jonge 
medewerkers dat werkzaam is binnen Wetterskip Fryslân.

Leeftijdsopbouw

Categorie Wetterskip Fryslân Beroepsbevolking

< 25 jaar 0,2% 11%

25-34 jaar 5,5% 22%

35-44 jaar 24% 24%

45-54 jaar 37,3% 26%

55-65 jaar 33% 17%
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‘HET IS LEUK OM  
MET VERSCHILLENDE DISCIPLINES  
AAN EEN PRODUCT TE WERKEN’
SIPKE VIS 

Niet wat medewerkers doen verandert, maar hoe ze het doen. 
De kern van procesgericht werken is dat alle medewerkers 
een goed beeld hebben van het hele project waaraan ze 
werken. Ook al voeren ze zelf maar een deel uit. Met die 
kennis kunnen ze hun eigen werk zo invullen dat het project 
als geheel daar beter van wordt. 

Sipke Vis is bij Wetterskip Fryslân al een aantal jaren 
enthousiast met de invoering van procesgericht werken 
bezig. ‘Eigenlijk is dat proces ook een voorbeeld van wat  
we willen. We werken met heel veel verschillende clusters 
samen om procesgericht werken zo goed mogelijk op te 
zetten. Dat vind ik ook het leuke aan dit project. Ik werk 
samen met collega’s waarmee ik anders nooit te maken 
zou hebben gehad. Van ICT, HRM, Communicatie, maar 
ook van Grondzaken en Ondersteuning. Doordat we echt 

waterschapbreeds aan dit fundament werken, kunnen we 
straks een perfect product afleveren.’

Met een voorbeeld maakt Sipke duidelijk wat de winst is van 
procesgericht werken. ‘Iemand die bestekken schrijft, is 
straks goed geïnformeerd over het uiteindelijke doel van het 
project. Hierdoor is hij beter in staat bestekken te schrijven 
waarmee de uitvoerder zonder meer uit de voeten kan. Nu 
komt het regelmatig nog een keer bij de schrijver terug, 
omdat er in het veld iets toch net even anders blijkt te zijn 
dan waarvan in het bestek is uitgegaan. Dat is niet alleen 
prettiger, maar ook kostenbesparend. Bovendien is het veel 
makkelijker plannen als iedereen precies weet wie, wat, 
wanneer en hoe doet.’
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Dienstverband
Binnen Wetterskip Fryslân komen er diverse contractvormen voor. Van de 
medewerker met een dienstverband heeft 98% een vast en 2% een tijdelijk 
contract.

De flexibele schil van de organisatie bestaat voornamelijk uit uitzendkrachten. 
Flexibiliteit zal een steeds grotere rol spelen op de arbeidsmarkt. De ontwikkeling 
van het interne arbeidsmarktbureau ‘Waterloop’ sluit hier volledig bij aan.

Tijdelijke dienstverbanden

Soort tijdelijk contract Percentage

Uitzendcontract 85%

Detacheringscontract 13,5%

Tijdelijke aanstelling 1,5%

Ook in onze organisatie wordt deeltijd gewerkt. 15% van de organisatie werkt 
4 dagen in de week of minder. De deeltijdfactor in onze organisatie is 0,97 fte. 
Landelijk ligt dit op 0,9 fte. 
 
Parttime/fulltime

Parttime/fulltime Percentage

32-40 uur 85%

24-32 uur 8%

16-24 uur 6,5%

8-16 uur 0,5%

0-8 uur 0%

Inschaling

Inschaling Percentage

Schaal 0-4 0,4%

Schaal 5-8 50,1%

Schaal 9-12 44,2%

Schaal 13-16 4,7%

Schaal 17-18 0,4%

Van de ingeschaalde medewerkers, zit 64% op het einde van de schaal 
(zogenaamde ‘eindschalers’). 

Individueel KeuzeBudget
Geld voor keuzes die passen bij je huidige levensfase, persoonlijke wensen 
en doelen. Iedere waterschapsmedewerker beschikt vanaf 2012 naast het 
salaris over een vrij besteedbaar budget: het Individueel KeuzeBudget (IKB). 
Geld uit verschillende regelingen is omgezet in een persoonlijk budget. Naast 
het aanvullen van het eigen inkomen, kan het budget worden ingezet voor 
bijvoorbeeld levensloopverlof, vakbondscontributie, opleidingskosten, extra 
pensioen en het kopen van extra verlofuren.

123 medewerkers hebben gebruik gemaakt van het keuzesysteem 
arbeidsvoorwaarden. Er werd vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheid  
tot meerwerk: elk jaar kunnen medewerkers kiezen of ze meer of minder willen 
gaan werken. De leidinggevende toetst de aanvraag. De directie voert een 
managementtoets (de uren moeten binnen de formatie worden gedekt) uit en 
neemt het besluit. In 2014 hebben 123 medewerkers zich hiervoor aangemeld, 
van wie 110 voor meerwerk en 13 voor minderwerk. In totaal is 14.223 uren 
meerwerk en 1.881 uren minderwerk toegekend.

Medewerkers die minder dan 16 uur per week werken, komen nauwelijks  
voor. Dit is nog geen 1% van het aantal medewerkers. Meer dan 4/5 van het 
personeel werkt fulltime. De CAO biedt ook mogelijkheden om binnen een 
fulltime aanstelling de werkweek te verkorten (tot 34 uur). Op deze manier kan 
parttime gewerkt worden, maar blijven pensioenrechten en toeslagen gebaseerd 
op een fulltime aanstelling. Dit verklaart wellicht het grote aantal fulltimers. 

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers flexibel invulling kunnen geven 
aan een goede combinatie van werk, zorgtaken en vrije tijd. Het is er door het 
telewerkbeleid, onbetaald verlof in combinatie met opname levensloopsaldo en 
zorg- en/of ouderschapsverlof eenvoudiger op geworden een fulltime functie te 
combineren met privé.

Arbeidsvoorwaarden
De medewerkers van Wetterskip Fryslân zijn aangesteld in een functie. Elke 
functie van Wetterskip Fryslân is gewaardeerd (systeem: FUWAter). 

De functies tot en met functieschaal 8 hebben voornamelijk een uitvoerende 
karakter. De nadruk van de functies in de schalen 9 tot en met 18 ligt op 
advies, beleid, (project)management en projectuitvoering. Veel medewerkers 
zitten in hun uitloopschaal (1 schaal hoger dan de functieschaal). Het aandeel 
medewerkers in functies met een uitvoerend karakter is daardoor feitelijk 
groter dan uit de tabel Inschaling blijkt. 
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‘WE LENEN DE AARDE  
VAN ONZE KINDEREN’
ALBERT KIERS

Duurzaam werken en duurzaam leven. Albert Kiers doet 
beide zoveel mogelijk. Thuis heeft hij een zonneboiler en 
een dak vol zonnepanelen. Bij Wetterskip Fryslân ziet hij 
graag hetzelfde gebeuren. Te beginnen op Terschelling, waar 
Albert als technisch medewerker dijken en polders beheert 
en als klaarmeester de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) 
onderhoudt. Het zou het volgende duurzame project uit zijn 
koker zijn. In 2014 kwam, mede dankzij Albert, geld vrij voor 
het beschermen van vissen en vogels op het eiland. 

Voor het vis- en vogelproject kreeg Wetterskip Fryslân een 
kleine 2,5 miljoen euro uit het Waddenfonds. Albert legt uit wat 
er gaat gebeuren: ‘Bij de rwzi’s op Terschelling en Ameland 
komt, naast een extra zuiveringsstap, een in- en uitlaat voor 
vissen. Het nagezuiverde polderwater dat in zee komt, trekt 
namelijk zoetwatervissen, zoals stekelbaarsjes, aan. Waar ze 
nu steeds tot aan de zuivering zwemmen, kunnen ze straks 
met een inlaat het zoete water in de polder bereiken. En via 

een uitlaat weer terug. Voor weidevogels wordt het dijktalud 
aangepast. Dit voorkomt dat vooral jonge vogels klem komen  
te zitten in kieren en holtes van de basaltblokken.’ 

Albert is trots op het project. En terecht, want het was zijn 
briefje in de ideeënbus dat alles in een stroomversnelling 
bracht. Maar om te zeggen dat het zijn idee was, gaat hem te 
ver. ‘Er liepen meer collega’s rond met dit idee. Uiteindelijk 
hebben we de koppen bij elkaar gestoken en is dit het 
resultaat. Prachtig’, aldus de man die elke dag vol passie  
zijn eiland een stukje duurzamer maakt. ‘Een collega zei me 
ooit: ‘We erven de aarde niet van onze ouders, maar lenen  
‘m van onze kinderen’. Een oud gezegde van de indianen,  
maar o zo treffend.’ 

> Albert Kiers
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Functieboek
Met ingang van 1 januari 2015 worden medewerkers in een generieke functie 
geplaatst. We hebben in 2014 een nieuw functieboek vastgesteld, waarin 
functies ‘generiek’ zijn beschreven. Het aantal functiebeschrijvingen is 
teruggebracht van 173 functies in 2013 naar 29 generieke functies in 2014.

Naast het generieke functieboek kent Wetterskip Fryslân sinds 2014 een 
competentiewoordenboek. Hierin staan 34 relevante competenties voor de 
organisatie beschreven die zijn vertaald naar gewenst gedrag op maximaal  
vier verschillende niveaus. 

De organisatiestructuur kent 3 verschillende soorten leidinggevende functies. 
In de leidinggevende posities zie je de sterke positie van mannen terug. In de 
groep van 35 managers, zitten inmiddels 8 vrouwen. Gezien de samenstelling 
van de organisatie (beduidend meer mannen dan vrouwen) en afgezet tegen 
landelijke cijfers (circa 75% van de leidinggevenden is ‘man’) is dit aantal 
behoorlijk marktconform.

Leidinggevende functies 

Functie Aantal Man Vrouw

Managers 7 5 2

Clustermanagers 12 6 6

Teamleiders 16 14 2

Plaatsingsproces
In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie naar een flexibele, 
slagvaardige en wendbare organisatie is Wetterskip Fryslân in het laatste 
kwartaal gestart met het plaatsingsproces van alle medewerkers in de nieuwe 
organisatiestructuur én in de nieuw beschreven generieke functies. Alle 
medewerkers hebben een brief ontvangen waarin staat wat hun positie (of status)  
in het plaatsingsproces is.

Wetterskip Fryslân werkt aan een nieuwe organisatiestructuur waarin de 
organisatie adequaat is ingericht, gericht op het bedienen van het bestuur 
in de maatschappelijke omgeving. De organisatie gaat meer procesgericht 
werken. Gelijksoortige werkzaamheden worden veel meer in samenhang 
geregisseerd en de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie 
worden efficiënter en doelgerichter geordend.

Plaatsing

Positie/status %

Ongewijzigde functie 95

Ongewijzigde functie, meerdere kandidaten 1,4

Vervallen functie 1,6

Aanstelling in algemene dienst/bovenformatieve positie 2

Geen enkele medewerker heeft het plaatsingsbesluit/de passendheid van de 
functie laten toetsen door de onafhankelijke toetsingscommissie.

Mobiliteit
Wetterskip Fryslân heeft sinds 2010 een mobiliteitsbeleid gericht op 
een passende in-, door- en uitstroom. Mobiliteit is een win-win situatie: 
medewerkers vergroten hun kennis en ontwikkelen hun vaardigheden en 
de werkgever kan daardoor beter inspelen op veranderingen in het werk. 
Mobiliteitscijfers zeggen dan ook iets over de continuïteit van de organisatie: 
is er sprake van ontwikkeling van medewerkers, zijn er carrièrekansen, is de 
organisatie voldoende aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt en is er sprake van 
een braindrain?

Het afgelopen jaar zijn er beduidend minder mensen in dienst gekomen van 
Wetterskip Fryslân dan het jaar ervoor. Het aantal uitstromers is ongeveer 
gelijk gebleven. 

Mobiliteit

2014 2013 

Instroom 9 personen 20 personen

Uitstroom 16 personen 17 personen
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‘WERK MAKEN VAN JE LOOPBAAN’
ANNE ZIJLSTRA

Ze houdt van reizen. Voltooide een HBO-opleiding toerisme. 
Begon in 2010 als technisch assistent bij Wetterskip Fryslân 
en klom op tot inkoopadviseur bij het facilitair bedrijf. Een 
mooie baan met uitdaging, vertelt Anne Zijlstra. ‘Ik doe dit 
werk nu ruim anderhalf jaar, waarvan ik het eerste halfjaar 
meeliep met een ervaren collega. Sindsdien werk ik zelfstandig. 
Dat gaat prima. Ik heb het erg naar mijn zin en kom met veel 
bedrijfsactiviteiten in aanraking.’

Anne is een sprekend voorbeeld van een ‘Wetterskipper’ 
die werk maakt van haar loopbaan. Als assistent bij de 
technische dienst werkte ze zich in drie jaar tijd op tot 
inkoopadviseur bij het facilitair bedrijf. Een carrièresprong 
waar ze de nodige moeite voor deed. ‘Ik begon als manusje 
van alles bij de technische dienst. Veel administratief 
werk, maar ik hielp bijvoorbeeld ook bij aanbestedingen. 
Dat vond ik erg interessant. Ik ben toen gaan zoeken naar 
scholingsmogelijkheden.’

Die waren er volop. In overleg met haar leidinggevende deed 
ze eerst een basiscursus inkoop. Nuttig en een eyeopener. 
‘Ik raakte enthousiast en wilde er graag meer van weten’, 
blikt ze terug. Dat meer werd de opleiding professioneel 

inkoper (NEVI1). Daarvoor ging ze een jaar lang regelmatig 
naar Utrecht. ‘Behalve theorie, leerden we ook praktische 
vaardigheden. Zoals onderhandelen en presenteren. Heel 
nuttig.’ Omdat ze ook gewoon bleef werken, studeerde ze 
vooral ’s avonds en in de weekenden. ‘Best wel heftig, maar ik 
had het er graag voor over.’

Ze kreeg alle medewerking van de organisatie, vertelt ze. 
‘Wetterskip Fryslân betaalde de opleiding en gaf mij de 
mogelijkheid om de vervolgopleiding te doen: tactisch inkoper 
(NEVI2). Interessant, al betekende het opnieuw een jaar de 
boeken in om te blokken voor examens.’ 

Het geluk lachte haar toe toen ze medio 2013 de studie 
afrondde; er kwam een baan vrij voor een inkoopadviseur. 
‘Natuurlijk heb ik gesolliciteerd’, vertelt ze met een brede 
lach. En daar heeft ze geen moment spijt van gehad. ‘Een 
reuzeleuke en afwisselende baan. Zo begeleid ik niet alleen de 
aanbesteding van technische installaties, maar bijvoorbeeld 
ook die van communicatie en bedrijfskleding. Voldoende 
uitdaging dus voor de komende jaren.’

> Anne Zijlstra
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Vacatures
In 2014 zijn 24 vacatures ontstaan en uitgezet. De vacatures worden eerst 
14 dagen intern gepubliceerd. Als interne plaatsing geen geschikte kandidaat 
oplevert, wordt de vacature extern uitgezet. 

Loopbaanactiviteiten
Ten behoeve van door- en uitstroom worden er diverse loopbaanactiviteiten 
uitgevoerd, waaronder het gebruik van de A&O Ontwikkelscan en het voeren 
van loopbaanadviesgesprekken.

Medewerkers kunnen met vragen zitten zoals: wat zijn mijn ambities? Welke 
kwaliteiten kan ik verder ontwikkelen? Met de A&O Ontwikkelscan kan de 
medewerker inzicht krijgen in persoonlijke eigenschappen, in wat hem/haar 
beweegt in het werk en voor de functie relevante ontwikkelmogelijkheden. De 
scan biedt een goede basis voor een ontwikkelgesprek met de leidinggevende 
of HRM-adviseur. 

De scan wordt op vrijwillige basis via internet ingevuld. Met een druk op de 
knop, ontvangt de medewerker op het werkadres de persoonlijke rapportage. 
In 2014 hebben 15 medewerkers de A&O Ontwikkelscan ingevuld. Sinds 2010 
hebben in totaal 57 medewerkers gebruik gemaakt van de ontwikkelscan.

Ontwikkelscan

2010 2011 2012 2013 2014

9 15 7 11 15

Daarnaast hebben 23 collega’s deelgenomen aan een ontwikkel- of selectie-
assessment.

Studenten
De beroepsbevolking vergrijst. Dat is ook in onze organisatie merkbaar. 
Door middel van samenwerkingsverbanden met scholen, beurzen, stages en 
traineeships proberen we de jonge doelgroep te interesseren voor werken bij 
het waterschap. Het is dé manier om jonge mensen kennis te laten maken met 
onze werkveld en hun klaar te stomen voor een carrière binnen het waterschap.

In 2014 werkten in totaal 54 (betaalde) studenten voor Wetterskip Fryslân. 
Naar opleidingsniveau waren de aantallen als volgt: 
- (V)MBO: 33
- HBO: 18
- HBO afgestudeerd/WO: 3

Op 8 januari zijn 13 buitenlandse studenten en hun begeleiders uit Lille op 
studiereis geweest bij Wetterskip Fryslân. 

Op 5 februari hebben twee collega’s Wetterskip Fryslân vertegenwoordigd op 
de jaarlijkse carrièredag van Van Hall Larenstein. 

Uitstroom
Medewerkers komen en gaan. Als iemand vertrekt rijst altijd de vraag: 
waarom? Uit onderstaande tabel blijkt dat het merendeel van de vertrekkende 
medewerkers uit eigen beweging de organisatie verlaat. Opvallend aan deze 
groep is dat het gaat om relatief korte dienstverbanden (tussen de 0 en 5 jaar).

Uitstroom

Uitstroom: reden van vertrek Aantal medewerkers

Overlijden 1

Pensionering 4

Arbeidsongeschiktheid 0

FPU 2

Einde tijdelijk dienstverband 3

Eigen verzoek 6

Totaal 16

In de periode 2014-2018 wordt rekening gehouden met een vertrek wegens 
pensioen van in totaal 55 medewerkers. Daarnaast wordt rekening gehouden 
met een vertrek van in totaal circa 40 medewerkers, anders dan vanwege 
pensioen. In de zeven jaar na 2018 gaan er nog eens circa 100 medewerkers 
met pensioen. De komende jaren is vanwege de leeftijdsopbouw de uitstroom 
dus erg groot. De uitstroom wordt, waar nodig, opgevangen door de instroom 
van nieuwe collega’s.
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‘WE ZITTEN HIER IDEAAL’
DANIËL SCHAAP

‘We zitten hier natuurlijk ideaal. Leeuwarden is uitgegroeid 
tot het landelijk knooppunt voor opleiding en samenwerking 
in de watersector. Dankzij Wetsus, maar zeker ook dankzij het 
MBO, HBO en niet te vergeten het Centrum voor innovatief 
vakmanschap water (CIV) dat onderwijs en praktijk op 
elkaar afstemt. Zo volgen momenteel vier van onze nieuwe 
rayonbeheerders, via bemiddeling van het CIV, een op maat 
gesneden basisopleiding waterbeheer. Perfect.’

Wetterskip Fryslân mag volgens vakspecialist beheer Daniël 
Schaap tevreden zijn met haar positie in en relatie met het 
onderwijsveld. Medewerkers kunnen letterlijk om de hoek 
op alle niveaus (bij)geschoold worden. Andersom is de 
waterbeheerder een gewild adres voor cursisten en studenten 
die stage willen lopen en werk zoeken. ‘Daarmee dragen we 
maatschappelijk ons steentje bij en spelen we een rol in het 
versterken van de sector’, aldus Daniël.

Zelf heeft hij regelmatig contact met MBOLife Sciences 
(Friesland College & Nordwin College, red.), laat hij weten. 
‘Jaarlijks organiseer ik voor zo’n tien tot twintig studenten 
van de opleiding watermanagement een oriënterende stage. 
Dan lopen ze enkele dagen mee met onze rayonbeheerders. 
Als het even kan, proberen we ook een dag te regelen met de 
technische dienst en onderhoud. Dat kost tijd, maar daar krijg 
je ook iets voor terug. Je merkt dat ze het leuk vinden en een 
beter beeld krijgen van ons werk. En of dat ook iets voor ze is.’

Instroom van jongeren -en vooral ook van vakmensen- kan 
Wetterskip Fryslân in de toekomst vast en zeker gebruiken, 
meent Daniël. ‘Ze nemen nieuwe ideeën mee en zorgen voor 
een andere dynamiek. Over het invullen van vacatures hoeven 
we ons, gezien het aantal opleidingen en studenten, geen 
zorgen te maken. Zo hoorde ik dat genoemde MBO-opleiding 
aan haar plafond zit qua aanmeldingen. Dat is een goed teken.’

> Daniël Schaap
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Samenwerking
Op 6 februari hebben de WaterCampus Leeuwarden en het kernteam Human 
Capital van de Topsector Water in Leeuwarden een intentieverklaring getekend. 
De secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân is lid van het genoemde kernteam. 
Met de intentieverklaring tekenden beide partijen voor betere samenwerking 
in de watersector. Ook onderstreepten zij het belang van het opleiden van 
voldoende mensen voor de watersector en het zorgen voor een goede aansluiting 
van opleidingen op de arbeidsmarkt. Wetterskip Fryslân heeft een soortgelijk 
samenwerkingsverband met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water 
(CIV Water) en het Centre of Expertise Water Technology (CEW).

Concreet betekent de samenwerking dat Wetterskip Fryslân samen met andere 
partijen duurzaam investeert in de kenniseconomie op het gebied van de 
watertechnologie. Bovendien willen we als werkgever en opleidingen samen 
een programma ontwikkelen gericht op een leven lang leren.

Studiebeurzen
In 2014 zijn aan zes studenten die een watergerelateerde of technische 
opleiding volgen studiebeurzen uitgereikt. Deze studenten hebben een mentor 
van het waterschap die hen op hun vakgebied gaat begeleiden. Ook mogen 
zij een stage of onderzoeksopdracht uitvoeren bij ons waterschap. Op hun 
beurt brengen de studenten waardevolle actuele kennis in onze organisatie en 
fungeren ze als ambassadeur voor het werken in de watersector.

Week van de WOW-factor en Week van de Uitwisseling
In juni heeft het platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders 
en Water ontmoet Water) de Week van de WOW-factor georganiseerd. Tijdens 
die week konden medewerkers van Wetterskip Fryslân een dag meelopen met 
een collega-beheerder. WOW wil hiermee ontmoeting en samenwerking tussen 
(vaar)weg- en waterbeheerders stimuleren. Twee collega’s hebben hieraan 
meegedaan.

De Week van de Uitwisseling geeft medewerkers de mogelijkheid één dag een 
kijkje te nemen bij een andere organisatie. Dat kan bij verschillende Friese 
overheden, zoals de provincie Fryslân en diverse gemeenten, maar ook bij 
een andere aangesloten organisatie. In 2014 hebben hieraan 15 collega’s 
meegedaan. Wetterskip Fryslân heeft 25 medewerkers van andere  
organisaties ontvangen.

Opleidingsactiviteiten
In 2014 is er een groot aantal opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd 
en/of congressen bijgewoond. De verdeling naar thema’s ziet er als volgt uit:

Opleidingen

Thema Percentage

Management Development 4%

Teamontwikkeling 10%

Arbogerelateerd 13%

Ontwikkelen competenties 27%

Vakinhoudelijk 46%

Over het algemeen is er meer aandacht voor ‘hard skills’ (technische en 
beroepsvaardigheden) dan voor de ‘soft skills’ (persoonlijke eigenschappen  
en sociale en communicatieve vaardigheden). 

Voorbeelden van opleidingsactiviteiten
Op 10 april waren tientallen collega’s aanwezig bij een bijeenkomst over 
bestuurlijke en organisatiesensitiviteit in de raadszaal van gemeente 
Leeuwarden. Ontwikkelingsmogelijkheden, aandachtspunten en reflecties 
tussen bestuur en ambtenaren kwamen tijdens deze collegetour aan de orde.

Op 1 juli is het proces Inkoop van Werken (IvW) ingevoerd in de organisatie. 
Alle inkopers van de organisatie zijn in dit kader opgeleid om conform het 
nieuwe proces hun rol als inkoper te kunnen vervullen en voor het werken met 
het digitale aanbestedingsplatform.

Detachering
We vinden het belangrijk om niet alleen regionaal actief te zijn, maar ook 
landelijk betrokken te blijven en intensief samen te werken met onze partners. 
Medewerkers participeren daarom in project-, werk-, en klankbordgroepen op 
zowel regionaal als landelijk niveau. Daarnaast wordt onze expertise bij andere 
organisaties ingezet via externe detacheringscontracten. Dit betekent dat een 
medewerker voor korte of langere periode wordt ‘uitgeleend’. Soms voor een 
deel van, soms voor het gehele dienstverband. Het verzoek tot detachering 
kan zowel van de medewerker als de leidinggevende komen. In 2014 zijn er 
5 medewerkers extern gedetacheerd. 

Financiële gegevens
Wetterskip Fryslân is een kennisintensieve organisatie. Logisch dat een belangrijk  
deel van ons budget (begroting 2014: € 127,8 miljoen) wordt besteed aan 
personeelskosten. De structurele personeelslasten bedroegen in 2014 € 40,9 
miljoen. Een groot deel daarvan werd besteed aan salariskosten. Daarnaast 
hebben we in 2014 2,5% van de loonsom besteed aan opleidingsactiviteiten.
De opleidingskosten waren respectievelijk in 2013 € 837.348 en in 2014 € 845.382.
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‘MOOI OM TE ZIEN WAT SAMENWERKEN 
MET ANDERE ORGANISATIES OPLEVERT’
JOHANNA MIEDEMA

Zorgen voor schoon, veilig en voldoende water kan een 
waterschap niet alleen. Samenwerken is essentieel. Met 
burgers, provincies, natuurorganisaties én gemeenten. Johanna 
Miedema is gemeentelijk contactpersoon (GCP) bij Wetterskip 
Fryslân. Samen met collega-GCP’ers zorgt ze ervoor dat het 
waterschap en gemeenten hun plannen vroegtijdig afstemmen. 

Johanna is actief in de gemeenten Harlingen en Franekeradeel. 
Straks komt daar de fusiegemeente in Noordwest-Fryslân 
bij. Belangrijkste ingrediënten voor een goede, langdurige 
samenwerking zijn volgens haar vertrouwen en korte lijnen. 
‘Het is zó belangrijk dat de drempel voor contact laag is. Even 
bellen voor een vraag of kort overleg moet altijd kunnen. Zeker 
aan het begin van projecten, zoals de aanleg van een nieuwe 
wijk, is het enorm belangrijk elkaar vlot te vinden. Je profiteert 
van elkaars kennis en voorkomt misstappen, bijvoorbeeld als 
het gaat om goed waterbeheer in de wijk.’ 

Ook voor onderwerpen als natuurvriendelijke oevers,  
overdracht stedelijk waterbeheer, nieuwe beleidsuitgangspunten,  
knelpunten in het watersysteem, vaarwegbeheer, waterketen, 
(primaire) waterkering en (stedelijke) waterberging zitten 

gemeenten en het waterschap regelmatig om tafel. ‘Steeds 
meer water en keringen komen onder direct toezicht van 
het waterschap. Dan zijn goede afspraken nodig. Over 
taakverdeling voor en na de overdracht, maar bijvoorbeeld 
ook over financiën. Zo vond eind 2014 de overdracht van 
de Noorder- en Zuiderpier in Harlingen plaats, een primaire 
waterkering. Gelukt dankzij een goede samenwerking met 
de gemeentelijke watercoördinator en gebiedsbeheerders. 
Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Maar door  
de vertrouwensband die er is, komen we er altijd uit.’  

In 2015 zal de samenwerking tussen gemeente en waterschap 
alleen maar intensiever worden, verwacht Johanna. Onder meer 
doordat het onderhoud van stedelijk water naar het waterschap 
verschuift. Ze kijkt er naar uit: ‘De mensen, de gesprekken, de 
resultaten; samenwerken met andere organisaties is leuk en 
inspirerend. En nog mooier is wat het oplevert.’

> Johanna Miedema
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Wachtrooster
In 2014 waren er 76 medewerkers ingeroosterd voor een wachtdienst. Dit is 
14% van het personeelsbestand. De wachtdienstmedewerker van 50 jaar of 
ouder, ondergaat periodiek een geneeskundig onderzoek om te boordelen of  
hij medisch nog in staat is wachtdienst te verrichten. 

Inconveniëntentoelage
Bij alle functies is bekeken in hoeverre er een bezwarend component  
(de ‘inconveniënt’) meeweegt bij de uitoefening van de functie. Hierbij kan 
gedacht worden aan krachtsinspanning in kilo’s, eenzijdige bewegingen, 
temperatuur(swisselingen), onaangename beschermingsmiddelen, trillingen, 
vuil en het risico op letsel. Bij 196 medewerkers (37%) is een bezwarend 
component onderdeel van de functie. 

Beoordelingen
De HRM-cyclus in onze organisatie bestaat uit drie individuele gesprekken 
met de leidinggevende: een planningsgesprek (vóór 31 maart), een 
voortgangsgesprek (tussen mei en augustus) en een beoordelingsgesprek 
(uiterlijk 1 december). De eindbeoordeling bepaalt hoeveel salarisverhoging 
een medewerker ontvangt.  

Beoordeling vindt plaats op een vijfpuntsschaal van Uitstekend tot Onvoldoende.  
In 2014 zijn 562 medewerkers beoordeeld. Het overgrote deel van de 
medewerkers, 77%, scoort Goed (C). Dit past bij de algemene verwachting dat 
80% normaal presteert. In onze organisaties scoort een kleine 19% Zeer goed 
tot Uitstekend en 3% Onvoldoende tot Nog te ontwikkelen.  

Integriteit
Overheidsorganisaties die worden betaald uit belastinggeld van burgers 
moeten aan integriteitseisen voldoen. De Wet openbaarheid van bestuur 
stelt dat alle besluitvorming openbaar is. En terecht, zo vindt Wetterskip 
Fryslân. Burgers moeten naar binnen kunnen kijken om te zien hoe en 
waaraan hun belastinggeld wordt besteed. Maar als ze naar binnen kijken, 
mogen ze natuurlijk niets onoorbaars aantreffen. En daarom is het van belang 
dat wij ons ervan bewust zijn dat wij in een glazen huis werken en onze 
verantwoordelijkheid daarvoor nemen.

Om dat bewustzijn te bevorderen, is Wetterskip Fryslân in 2014 intensief 
aan de slag geweest met integriteit. In workshops is aan de hand van lastige 
dilemma’s en vragen stilgestaan bij de mogelijke afwegingen die je kunt 
maken wanneer die situaties zich voordoen in het werk. De workshops helpen 
ons om werksituaties, waar integriteit een rol speelt, sneller te herkennen en 
beter een afweging te kunnen maken als we met integriteitsdilemma’s worden 
geconfronteerd.

Vermoedens van integriteitsschendingen worden centraal geregistreerd. In 
2014 zijn er 2 meldingen geweest. Er is naar aanleiding van deze meldingen 
intern onderzoek ingesteld. Onderstaande tabel laat het aantal meldingen zien 
over de afgelopen twee jaar. 

Integriteitsschendingen

Integriteit 2014 (#) 2013 (#)

Meldingen 2 5

Beoordelingen 2014

 Onvoldoende (E) 0,35%

 Nog te ontwikkelen (D) 2,46%

 Goed (C) 76,58%

 Zeer goed (B) 18,84%

 Uitstekend (A) 0,18%
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‘SAMENWERKEN NUTTIG EN NODIG’
MIRIAM COLLOMBON

Ze werkte tot medio vorig jaar bij collega-waterschap 
Zuiderzeeland. Heeft inmiddels haar plek en draai gevonden 
binnen de organisatie. Is groot voorstander van samenwerking 
op de werkvloer. Of, zoals beleidsmedewerker waterkwaliteit en 
ecologie Miriam Collombon, zelf zegt: ‘Zeker in mijn werk, waar 
veel disciplines samenkomen, is samenwerken met collega’s 
een must. Mooi dat dat steeds vaker gebeurt.’

Samenwerken wordt steeds belangrijker in een snel 
veranderende wereld en organisatie. Alleen kun je onmogelijk 
alle ontwikkelingen bijhouden en de stortvloed aan informatie 
verwerken. Dat geldt zeker voor het brede terrein van water-
kwaliteit en ecologie waarop Miriam actief is. ‘Breder en 
met meer raakvlakken kan bijna niet’, zegt ze met een lach. 
‘Dat maakt mijn werk interessant, maar voor niet-ingewijden 
weleens moeilijk te bevatten en te organiseren.’

Ze zit dan ook regelmatig met verschillende collega’s en 
disciplines aan tafel. Recent voorbeeld is de bestrijding van de 
grote waternavel. Van origine een vijverplant, die onbedoeld 
in het oppervlaktewater terechtkwam. ‘Die plant groeit en 

verspreidt zich na de afgelopen zachte winters razendsnel, 
overwoekert andere waterplanten en beperkt de lichtinval.  
De gevolgen laten zich raden. Watergangen raken verstopt,  
het waterleven krijgt een knauw en waterrecreanten hebben  
er ook last van.’

Om tot actie en bestrijding over te gaan en alle betrokkenen 
op tijd te informeren, ging Miriam te rade bij en om tafel met 
zowel directe collega’s, directie, informatiebeheerders en 
biologen als met rayonmanagers en onderhoudsmensen in  
het veld. ‘Dat liep gesmeerd en is een goed voorbeeld van hoe 
je samen meer kunt bereiken. Overigens in nauw overleg met 
de provincie.’

De wil tot samenwerking is volop aanwezig, merkt Miriam. 
Dat men elkaar niet altijd vindt, heeft vooral te maken met 
onbekendheid en tijdsdruk. ‘Wellicht wordt dat straks, als we 
met flexplekken gaan werken, gemakkelijker. Als je tenminste 
niet telkens tegenover iemand anders zit, zodat je je steeds 
opnieuw moet voorstellen’, besluit ze met een knipoog.
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‘WE HEBBEN STAPPEN GEZET  
OM GESTRUCTUREERD MET ARBO  
EN VEILIGHEID OM TE GAAN’
HENK BAAS

Medewerkers mogen geen schade ondervinden van het werk 
dat ze doen. Fysiek noch psychisch. Het is belangrijk dat ze 
gezond naar hun werk komen en net zo gezond weer weggaan. 
Voor Henk Baas is dat de drijfveer om bij Wetterskip Fryslân 
met arbo en veiligheid bezig te zijn. ‘Vorig jaar hebben 
we belangrijke stappen gezet naar de invoering van een 
Arbomanagementsysteem. Medewerkers zegt dat systeem 
misschien niet zo veel, maar ze hebben wel behoefte aan de 
duidelijkheid die het gaat bieden.’

Er is veel informatie en kennis over arbo en veiligheid aanwezig 
in de organisatie. Maar die is wel heel verspreid en daardoor 
lastig te vinden. De winst van een Arbomanagementsysteem is 
volgens Henk Baas dat er gestructureerd met arbo en veiligheid 
wordt omgegaan en dat je informatie gemakkelijk kunt vinden. 
De grote verandering moet beginnen met de invoering van het 
managementsysteem. Maar Henk merkt al dat het onderwerp 
meer begint te leven. ‘We zien nu al dat er meer meldingen 

worden gedaan van onveilige situaties.’ Het nieuwe systeem 
komt er niet alleen voor de medewerkers van Wetterskip 
Fryslân zelf, maar geldt ook voor mensen en organisaties die 
voor het waterschap werken. ‘Ook naar hen hebben we een 
verplichting. Als wij een opdracht geven, moeten we erop 
toezien dat er veilig kan worden gewerkt.’ 

Om dat voor elkaar te krijgen, heb je niet alleen regels nodig. 
Het is vooral een kwestie van communiceren, weet Henk. ‘’We 
zullen nog best veel energie moeten steken in het veranderen 
van de veiligheidscultuur. Het doen van een melding moet geen 
issue meer zijn. Als iemand bijvoorbeeld een scheefliggende 
tegel ziet, moet het gewoon zijn om dat door te geven. Daar 
zijn we nog niet. Maar dat er nu een projectgroep is die aan een 
Arbomanagementsysteem bouwt, mag wat mij betreft wel een 
succes van het afgelopen jaar worden genoemd.’
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GEZONDHEIDSMANAGEMENT,
WELZIJN EN ARBO
Leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk voor gezondheidsmanagement, 
welzijn en arbo. Wetterskip Fryslân wordt op het gebied van verzuimbegeleiding 
ondersteund door de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker van 
een arbodienst (Arbounie). De preventieve taken, zoals het uitvoeren van 
werkplekonderzoeken en het begeleiden van Periodiek Medische Onderzoeken 
worden gecoördineerd door de arbocoördinator. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage laat de laatste jaren een daling zien (zie tabel 
Ziekteverzuim). Een verzuimpercentage van 4,4% is conform het landelijk 
gemiddelde en het gemiddelde in de sector (dat is rond de 4%). Deze 
ontwikkeling is ‘opvallend’ te noemen, aangezien de organisatie vergrijst en 
verzuim, blijkens CBS-gegevens, toeneemt met de leeftijd.

Medewerkers kunnen worden opgeroepen voor het (telefonisch) spreekuur met 
de bedrijfsarts of zelf een afspraak maken. In 2014 hebben er 198 consultaties 
met de bedrijfsarts plaatsgevonden.

Consulten

Contact bedrijfsarts Aantal consulten

Consulten gerelateerd aan arbo 25

Consulten gerelateerd aan verzuim 173

Wetterskip Fryslân heeft een verzuimprotocol. Ziek zijn betekent niet altijd dat 
medewerkers niet kunnen werken. Vanuit huis kan worden ingelogd op het 
netwerk of medewerkers kunnen bijvoorbeeld worden opgehaald om een aantal 
uren te werken. Bij re-integratie wordt bekeken waar in de organisatie de beste 
mogelijkheden liggen. 

In de Arbowet zijn de wettelijke kaders neergelegd waaraan het arbobeleid 
binnen organisaties dient te voldoen. Wetterskip Fryslân baseert zich hierbij 
op de richtlijnen zoals die zijn vastgesteld in de Arbocatalogus van het A&O 
Fonds Waterschappen. In deze catalogus is de aanwezige arbokennis binnen de 
sector Waterschappen gebundeld. Het is een dynamisch document dat continu 
wordt aangepast aan de laatste inzichten en nieuwe risico’s. 

De verzuimduur (het aantal verzuimdagen gedeeld door het aantal 
ziektegevallen) is ongeveer twee weken. Dit cijfer ‘an sich’ zegt niet zoveel, 
omdat langdurig en kortdurend verzuim bij elkaar worden opgeteld en 
gemiddeld. We kunnen wel concluderen dat de verzuimduur ten opzichte 
van 2013 minder is geworden (zie tabel Ziekteverzuim) en dat we weer gaan 
richting het niveau van 2012. 

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim* 2014 2013 2012

Totaal Man Vrouw Totaal Totaal

Verzuimpercentage 4,4 4,4 4,2 4,8 4,9

Verzuimduur 15,7 17,1 11,6 20,3 13,0

Meldingsfrequentie 1,1 1,0 1,2 1,3 1,2

*) exclusief zwangerschapsverlof
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‘HET BELANG VAN IN BALANS ZIJN’
MIEKE WACHTERS

Een nuttige baan. En één die veel voldoening geeft. Bedrijfs-
maatschappelijk werker Mieke Wachters van Arbounie heeft 
oprecht plezier in haar werk. ‘Het mooiste vind ik te zien dat 
iemand die in de knoop zit weer opbloeit. Vaak gebeurt dat al 
door gewoon in gesprek te gaan en enkele handreikingen mee te 
geven. Dat geeft veel voldoening en is de essentie van mijn werk.’

Ze werkt inmiddels een kleine twintig jaar als bedrijfsmaat-
schappelijk werker. Zag menig organisatie letterlijk van binnen. 
Ze deed daarbij veel ervaring op en signaleerde een belangrijke 
verandering. ‘De werkdruk is toegenomen. Daardoor, maar ook 
door voortdurende veranderingen en de combinatie van werk 
en privé, raken mensen soms uit balans. Verklaarbaar en iets 
waar je als organisatie op moet anticiperen.’

Wetterskip Fryslân doet dat in haar ogen goed. Niet alleen 
door een preventief verzuimbeleid te voeren. Maar ook door 
medewerkers en leidinggevenden de ruimte te geven om 
tijdig hulp in te schakelen. ‘Op tijd aan de bel trekken is o zo 
belangrijk als het even niet loopt’, benadrukt Wachters. ‘Vaak 
is een gesprek voldoende om te voorkomen dat het probleem 
groter wordt en iemand helemaal of voor langere tijd uit de 
roulatie raakt.’

Lat te hoog
Als voorbeeld noemt ze iemand die de lat erg hoog legt voor 
zichzelf. ‘Op zich niet verkeerd, maar dan hoeft er niet veel 

te gebeuren of je raakt uit balans. Of gefrustreerd. Hier ging 
het om een mantelzorgsituatie in de familie. Die legde zo’n 
groot beslag op de medewerker dat het ten koste ging van 
haar werk en plezier. Samen met haar leidinggevende zijn we 
gaan kijken hoe we de druk konden verlagen. Dat kan door een 
stapje terug te doen en de medewerker minder te belasten. 
Maar ook door zelf de lat even wat lager te leggen. Niet altijd 
gaan voor een negen, maar even genoegen nemen met een 
voldoende. Gaat erom dat iemand zich bewust is van het 
probleem, de eigen rol daarin en zelf weer de regie kan nemen.’

Onafhankelijk
Als bedrijfsmaatschappelijk werker staat ze tussen de partijen, 
benadrukt Mieke. ‘Mijn taak is om mensen zo goed mogelijk 
te laten functioneren binnen het bedrijf. Dat is in het belang 
van zowel de werkgever als werknemer. Ik moet een oplossing 
zoeken voor een probleem dat ontstaat of dreigt te ontstaan. 
Dat gebeurt in overleg met de medewerker. En als het nodig is 
met de leidinggevende.’

Dat de preventieve aanpak van Wetterskip Fryslân en Arbounie 
werkt, blijkt uit de afname van het ziekteverzuim de laatste 
jaren. ‘Dat is mooi en een signaal dat we samen op de goede 
weg zijn’, besluit Mieke. 

> gezondheidsmanagement, welzijn en arbo > Mieke Wachters

>    Ontwikkelingen >    Personeel >    Gezondheid, Welzijn en Arbo >    Medezeggenschap >    Vooruitblik

>    Colofon >    Contact

>    Wetterskip Fryslân>    Algemeen

 Home

volgendevorige

http://www.wetterskipfryslan.nl/nl/contact


In 2014 heeft Wetterskip Fryslân het initiatief genomen om een Arbo- en  
Veiligheidsmanagementsysteem te ontwikkelen waarmee arbobeleid, 
-instrumenten en -middelen op eenduidige wijze kunnen worden ontwikkeld, 
toegepast en opgevolgd. In 2015 wordt dit systeem uitgewerkt en 
geïmplementeerd door een organisatiebrede werkgroep. Ook is in 2014 een 
Vitaliteitsbeleid opgesteld, waaraan waaraan in 2015 invulling wordt gegeven.

Daarnaast zijn in 2014 de volgende maatregelen genomen:
•  Besluit tot aanschaf en organisatiebrede implementatie van een Man-Down  

Systeem: dit systeem beoogt de veiligheid van alleenwerkenden te 
verhogen, als ze tijdens het alleen werken onverhoopt in een fysieke of 
sociale gevaarlijke situatie terechtkomen. 

•  De toegang tot het hoofdkantoor is verbeterd. Vroeger was het een vrije  
in- en uitloop en wisten we niet precies wie er wel of niet binnen was.  
Met de nieuwe maatregel (zowel bij binnenkomst als vertrek is gebruik van 
de toegangspas noodzakelijk) is nu ook voor de bedrijfshulpverlening (BHV) 
duidelijk wie er wel of niet binnen is.

Activiteiten georganiseerd of aanbevolen door Wetterskip Fryslân om 
medewerkers te stimuleren gezond(er) te leven:
- Ambtenarencross Noord-Nederland
- Woudagemaalloop
- Zeskamp Outdoor Activiteiten (Sportingevents)
- Rij2op5 Actieweek

Personeelsvereniging Wetterwille
Personeelsvereniging Wetterwille vierde in 2014 haar 10-jarig jubileum.  
De PV verzorgt jaarlijks diverse activiteiten voor personeelsleden en hun 
families. In 2014 werden onder meer een skireis, jubileumfeest, dagtocht  
naar de Efteling, schaatsclinic, karting endurance race, make-up workshops, 
de sportdag noordelijke waterschappen, buitenlandse reis naar Sint Petersburg 
en nog veel meer activiteiten georganiseerd. 396 medewerkers zijn lid van  
de personeelsvereniging.

Wetterskip Fryslân 10 jaar
Dit jaar bestond Wetterskip Fryslân in z’n huidige vorm 10 jaar! Dat hebben we 
gevierd met een inspiratiedag: een dag vol feest, plezier en ontmoetingen voor 
alle medewerkers van Wetterskip Fryslân en een open dag voor alle inwoners 
van Fryslân en het Groninger Westerkwartier waarvoor zich ruim 200 collega’s 
hebben ingezet.

Kerstpakket
Ook dit jaar konden de medewerkers ervoor kiezen het kerstpakket in te 
ruilen voor twee goede doelen: het project Cycle for Water en ons eigen 
sanitatieproject in Mozambique. In totaal hebben 81 collega’s ervoor gekozen 
hun kerstpakket in te ruilen ten behoeve van deze goede doelen.

Opleiding & oefening 
Een belangrijk onderdeel van de BHV-organisatie is oefening. In 2014 was  
er een calamiteitenoefening in Gebouw Crystalic in Leeuwarden. Het ging om 
een (geslaagde) ontruiming. Daarnaast hebben de BHV’ers en EHBO’ers van 
onze organisatie een gezamenlijke training gehad bij G4S. Het doel van deze 
training was elkaar als collega-hulpverlener leren kennen, in teamverband  
een calamiteit kunnen oplossen en elementaire vaardigheden in de praktijk  
kunnen toepassen. Daarnaast hebben 200 medewerkers een zelfredzaamheids-
training gevolgd.

Binnen Wetterskip Fryslân werken we met een liftteam die medewerkers uit 
de lift kan bevrijden wanneer ze daarin onverhoopt vast komen te zitten. Vier 
medewerkers zijn getraind om een gecontroleerde liftbevrijding uit te voeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wetterskip Fryslân biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich op 
vrijwillige basis te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeids-
ongeschiktheid. In 2014 maakten 325 medewerkers gebruik van deze 
mogelijkheid.

Melding (bijna) ongevallen
Er zijn 73 incidenten gemeld via het meldingsformulier ‘(bijna) ongeval, 
incident, gevaarlijke situatie, agressie en geweld’. Na beoordeling door de 
arbocoördinator is in overleg met getroffene en/of leidinggevende aandacht 
besteed aan de incidenten. Er zijn instructies gegeven en maatregelen 
getroffen ter voorkoming van incidenten.

Melding agressie & geweld
Er is in 2014 één incident geweest waarbij een medewerker van  
Wetterskip Fryslân fysiek is bedreigd. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. 

Gezondheidsmanagement
Wetterskip Fryslân vindt de gezondheid van medewerkers belangrijk.  
Daarom biedt zij vooruitlopend op het vitaliteitsbeleid bedrijfsfitness bij  
Basic-Fit of Prefit aan. In 2014 hebben 24 medewerkers zich aangemeld  
voor bedrijfsfitness.
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‘GOEDE SAMENWERKING IS DE BASIS  
VAN GOED VERZUIMBELEID’
DIRK GROOTENDORST

‘Het verzuim daalt nog steeds, terwijl de gemiddelde 
leeftijd bij Wetterskip Fryslân toeneemt. Die lijn moeten 
we vasthouden.’ Dirk Grootendorst werkt sinds ruim een 
jaar als bedrijfsarts voor het waterschap. Hij ondersteunt 
leidinggevenden bij het uitvoeren van het ‘eigen-regiemodel’. 

‘De verantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende en de 
betrokken medewerker. Zij kunnen de bedrijfsarts en/
of bedrijfsmaatschappelijk werk als externe deskundigen 
inschakelen voor advies.’ Goede samenwerking is volgens 
Grootendorst de basis voor goed verzuimbeleid. ‘Er moet  
een basis zijn van wederzijds vertrouwen.’

Psychische problematiek neemt een groot deel van het 
totale ziekteverzuim voor haar rekening. Daarbij gaat het 
vaak om complexe problematiek én langdurig verzuim. 
Daar kan dus winst worden geboekt door problemen 

vroegtijdig op te pikken, aldus Grootendorst. ‘Wanneer een 
medewerker minder goed gaat functioneren, moet er een 
lampje gaan branden bij de leidinggevenden en dient deze 
in gesprek te gaan met de betreffende medewerker. Een 
vroegtijdige verwijzing naar bedrijfsmaatschappelijk werk of 
de bedrijfsarts kan verzuim voorkomen of de verzuimduur 
bekorten.’

Als preventief onderzoeksinstrument kan bijvoorbeeld de 
Work Ability Index worden ingezet, waarmee het risico op 
uitval wegens ziekte in kaart kan worden gebracht. ‘Dat is 
een gevalideerde methode om het fysieke en psychische 
werkvermogen van medewerkers vast te stellen, zowel op 
individueel niveau als per functiegroep.’
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MEDEZEGGENSCHAP
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers niet alleen betrokken 
zijn bij hun werk, maar ook bij de organisatie. Daarom betrekken wij onze 
medewerkers in een vroeg stadium bij nieuwe organisatieontwikkelingen. 
Via onder meer plenaire en decentrale sessies, de interne nieuwsbrief 
‘Wettergong’, het intranet ‘Wetternet’ en clusteroverleggen worden 
medewerkers geïnformeerd.

Bijpraatsessies
Via een aantal Bouwkeetoverleggen zijn de betrokken medewerkers in het  
najaar bijgepraat over de stand van zaken rondom het project Werkenprocessen.

Op 9 oktober zijn alle medewerkers tijdens een speciale bijeenkomst 
geïnformeerd over de doorontwikkelingen van de organisatie voor de korte en 
lange termijn (Wetterskip in Balans Vooruit). Daarna was er gelegenheid om 
samen met de clustermanagers in te gaan op de gevolgen daarvan voor het 
eigen werk en het eigen cluster. In de weken daarna zijn medewerkers door 
hun leidinggevenden verder geïnformeerd over de veranderingen. Ook zijn  
er drukbezochte informatiesessies geweest over de veranderingen op HRM-
gebied en veel vragen gesteld en beantwoord, zowel door leidinggevenden  
als op intranet.

De volgende personeelsgerelateerde onderwerpen zijn in 2014 ter advies  
of besluitvorming aan de OR/het GO voorgelegd:

OR:
- Advies interimfunctie teamleider Dienstverlening
- Advies reorganisatie Wetterskip Fryslân
- Advies Generiek Functiehuis
- Advies PvA samenvoeging clusters Projecten en Projectondersteuning
- Advies Project Initiatie Document Huisvesting
- Advies Migratieplan Telefoonvoorziening
- Advies Proces Implementatie Plannen (PIP)
- Instemming Aanwijzen Roostervrij Dag 2014
- Instemming Arbo Veiligheidsmanagementsysteem
- Instemming Man-Down Systeem
- Instemming verlening geldigheidsduur huidige nota Werving en Selectie
- Instemming Programma van Eisen Herinrichting Hoofdkantoor

GO:
- Wachtdienst Waddeneilanden
- Looptijd Sociaal Statuut

OR en GO
Ondernemingsraad en vakbonden (via het Georganiseerd Overleg) hebben een 
actieve rol bij ontwikkelingen die het personeel raken. Medewerkers die zich 
inzetten als OR-lid of als vakbondsconsultent krijgen hiervoor de gelegenheid. 

Het GO bestaat uit een werkgeversdelegatie en een werknemersdelegatie, 
bijgestaan door twee vakbondsadviseurs. Het GO beschermt de rechtspositie 
van de medewerkers, door onder andere bij een reorganisatie, fusie of 
verzelfstandiging de belangen van de betrokken medewerkers veilig te stellen 
door het opstellen van een sociaal statuut en bijbehorend sociaal plan. Het GO 
onderhandelt dus met het waterschap over lokale arbeidsvoorwaarden en de 
rechtspositie van de medewerkers.

De OR heeft primair een taak bij voorgenomen besluiten van de werkgever over 
bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aangelegenheden. Verder 
vervult de OR een rol bij regelingen binnen de organisatie. 

Op 25 augustus 2014 hebben de voorzitters van de OR en het GO het convenant  
OR-GO ondertekend. In het conventant wordt de taakverdeling tussen de OR 
en het GO geregeld. Met de OR worden gedurende het jaar afspraken gemaakt 
welke onderwerpen zij binnenkort op de agenda kunnen verwachten. De OR 
maakt jaarlijks een verslag. 
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VOORUITBLIK 2015
Zoals uit het voorgaande blijkt, gebeurt er veel in een jaar op het gebied 
van personeel en organisatie. Ook het komende jaar gaan we hard aan de 
slag met de doorontwikkeling van onze organisatie en medewerkers. Om de 
doelstellingen te realiseren en onze ambities waar te maken.

In 2015 staan in onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:

1. Opleidingsplan
  Medewerkers zijn zelf medeverantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid, 

vitaliteit en loopbaanontwikkeling. Een opleidingsbeleid dat hiervoor ruimte 
creëert en mogelijkheden schept, is een belangrijke voorwaarde. Elke drie 
jaar wordt een strategisch opleidingsplan opgesteld voor de komende 
drie jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een operationeel opleidingsjaarplan 
opgesteld. Op basis van het opleidingsjaarplan zal een standaard aanbod 
aan opleidingen worden aangeboden. Ieder jaar wordt hiervoor een 
‘opleidingsgids voor het waterschap’ opgesteld. Hierin wordt samengewerkt 
met (regionale) opleidingsinstituten.

2. Competentiemanagement
  Naast het hebben van kennis is de manier waarop iemand kennis gebruikt 

en kan toepassen bepalend voor de mate van succes in het werk. Dan 
hebben we het over competenties. Bij competentiemanagement ligt de 
focus vaak op de competentie, die iemand nog niet of onvoldoende heeft. 
Dat wordt dan verder ontwikkeld. Talentmanagement vertrekt vanuit de 
sterkten van medewerkers; wat willen zij en waar zijn ze goed in. Vanuit 
deze interesses en sterktes wordt bekeken hoe deze gecombineerd kunnen 
worden met functies/rollen in de organisatie.

3. Management development
  Voor het management (managers directieoverleg, clustermanagers en 

teamleiders) zal een specifiek programma worden ontwikkeld waarin 
aandacht is voor persoonlijk handelen, zelfreflectie en drijfveren.  
Het programma management development heeft een looptijd van vier  
jaar. In het programma is ruimte voor individuele opleidingen, vorming  
en opleiding voor bepaalde groepen en voor de ontwikkeling van het  
gehele management.

4. Markt der mogelijkheden/Waterloop
  We willen graag dat iedereen duurzaam inzetbaar is. Dat kan alleen als 

iedereen meedoet en meewerkt aan de eigen inzetbaarheid en vitaliteit. 
Dit vraagt medewerkers die beschikken over eigentijdse kwaliteiten. Deze 
kwaliteiten blijven ze onderhouden, ontwikkelen en inzetten waar dat 
nodig is. Het vraagt ook een goed overzicht van het werk dat gedaan moet 
worden. Tot nu toe vervulde een medewerker een functie in het eigen 
cluster. Maar werken aan processen en het vervullen van een rol doe je 
ook ‘buiten de deur’. De koppeling aan een functie blijft de basis voor de 
rechtspositie van de medewerkers, maar de flexibiliteit in het aanbod van 
werk neemt toe. Het is zaak dat we de juiste persoon op de juiste plaats 
krijgen. Om een optimale match te maken, moet worden gekeken naar het 
systeem van het koppelen van medewerkers aan functies, rollen, taken en 
losse opdrachten. Waarbij de personele kwaliteiten nadrukkelijk meespelen 
bij het toedelen van werkzaamheden, taken en rollen.

5. Flexpool
  De Flexpool wordt ons professionele interne detacherings- en adviesbureau.  

Hiermee wordt hoogwaardige flexibele capaciteit ingezet op werk dat nu 
door derden wordt verricht. Bij aanvang groeien we in het eerste jaar naar 
een Flexpool van 15 medewerkers.

6. Strategische personeelsplanning
  Met behulp van strategische personeelsplanning wordt de personele 

inzet duurzaam gemanaged. Doelstelling hierbij is dat de juiste personele 
capaciteiten en kwaliteiten op de juiste momenten aanwezig zijn, op de 
juiste plaatsen in de organisatie en met de juiste contractvorm.

7. Vitaliteitsbeleid
  In 2015 start Wetterskip Fryslân met de implementatie van het 

vitaliteitsbeleid. Onze visie is dat gezondheid, welzijn en plezier 
een voorwaarde zijn voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt voor 
alle medewerkers in iedere fase van hun leven en carrière. In het 
vitaliteitsbeleid wordt beschreven hoe Wetterskip Fryslân aan deze visie 
inhoud gaat geven.

8. Arbomanagementsysteem
  In 2015 wordt een arbomanagementsysteem geïmplementeerd: het 

Guardsysteem. Door de aard van de werkzaamheden bij Wetterskip Fryslân 
zijn er veel medewerkers die alleen werken. Het Guardsysteem is een 
persoonlijk beschermingsmiddel dat risico’s bij het alleen werken verkleint. 
Indien een medewerker die alleen werkt iets overkomt kan hij door het 
Guardysteem hulp inroepen of, in het geval hij niet meer bij bewustzijn is, 
gevonden worden.

Daarnaast zal een aantal bestaande HRM-regelingen worden vernieuwd, zoals:
1. Regeling Telewerken 
2. Werving & Selectieprocedure
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COLOFON
Vormgeving: Okkinga Communicatie, Bolsward
Foto’s: Daniël Hartog, Arthur Smeets

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud  
van dit Sociaal Jaarverslag 
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