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Met volle energie op weg naar onze nieuwe organisatie de gemeente 

Eemsdelta.  

Een inspirerend verfrissend opleiding- en ontwikkelaanbod voor en door medewerkers.  

 

Een herindeling is aangegrepen om nieuwe inspiratie en energie op te doen. Vanuit de positieve 

psychologie waarin werkgeluk en eigen talenten voorop staan, is het ontwikkelaanbod voor de 

medewerkers in de aanloop naar de nieuwe gemeente Eemsdelta samengesteld vanuit de vragen 

"wie ben ik", "wat wil ik" en wat kan ik. Daarnaast is aansluiting gezocht met andere activiteiten zoals 

bijvoorbeeld het mobiliteitspunt, de functieboeken, en andere groepsactiviteiten in het kader van de 

nieuwe organisatie Eemsdelta.  De medewerkers wilden we in een vroeg stadium bewust maken van 

hun eigen talenten en stimuleren hier bewuste keuzes in te maken. Dit heeft er onder andere toe 

geleidt dat er een behoorlijk aantal medewerkers hun ambitiefunctie kenbaar maakten en ook  

geplaatst zijn op hun ambitiefunctie in de nieuwe organisatie. 

Uitgangspunten opleiding- en ontwikkelaanbod:  

Bij de start heeft de werkgroep P&O de volgende uitgangspunten en 'voorwaarden' voor het 

programma geformuleerd:  

• Het programma is laagdrempelig en deelname is op basis van vrijwilligheid.  

• Het programma (aanbod) past bij de vraag en de behoefte van medewerkers.  

• We organiseren het collectief waar het kan en creëren maatwerk indien nodig en mogelijk.  

• We streven naar een afwisselend programma met daarin voldoende ruimte voor 
samenwerking, elkaar leren kennen, plezier en energie.  

• Het aanbod past bij de verschillende doelgroepen waarin ruimte is voor persoonlijke 
ontwikkeling, maar het heeft ook een zakelijk component.  
 

Totstandkoming en presentatie opleiding- en ontwikkelaanbod:  

Er zijn brainstormsessies en enquêtes uitgezet zodat het aanbod mede tot stand is gekomen door 

medewerkers. Hierdoor was er een grote betrokkenheid en draagvlak voor het programma. Tevens is 

een aantal workshops door medewerkers gegeven. Op deze manier is een mooie creatie ontstaan en 

zijn talenten benut. Op alle 9 werklocaties van  gemeentehuizen, gemeentewerf en het sociale 

werkvoorzieningsschap aan toe, waren er trainingen te volgen.  Helaas is door de corona crisis niet 

alles gevolgd op locatie en moest in de loop van 2020 noodgedwongen over gegaan worden naar 

online lessen.  

Het aanbod is op een ludieke manier onder de aandacht gebracht. Een ijscokar ging de 9 locaties 

bezoeken en onder het genot van een ijsje werd de flyer, een menukaart met het opleidingsaanbod 

gepresenteerd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips, trucs en adviezen voor organisaties die een soortgelijk opleiding- en ontwikkelaanbod willen 

aanbieden:  

- Betrek actief directie, leidinggevenden en medewerkers aan de voorkant;   
- Besteed aandacht aan de communicatie zoals een herkenbare huisstijl;  
- Organiseer een inspirerend begin en slot van het programma;  
- Wij hebben ervoor gekozen om met een partij samen te werken en vanuit daar ook de 

verdere communicatie op te pakken met andere aanbieders. Daarmee hebben wij regie 
gehouden, maar hebben we de communicatie met verschillende aanbieders uit handen 
gegeven. en Dit heeft een tijdsbesparing opgeleverd;  

- Kijk wat je als organisatie zelf kunt doen en welke talenten je in huis hebt;  
- Stel een aanbod samen waarbij aandacht is voor alle niveaus en doelgroepen.  

 

 


