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Naast krapte, andere uitdagingen voor 

gemeenten

• Meer & complexer werk

• Verouderd personeelsbestand

• Er komt een grote pensioneringsgolf (1/6e van het personeel 

pensioneert binnen 5 jr, 1/3e binnen 10 jaar)

• Minder mobiliteit vanaf 45 jaar

• Groeiend langdurig verzuim





Personeelsmonitor Gemeenten 2021:

Krappe arbeidsmarkt zet gemeentelijke 

dienstverlening onder druk





Bezetting opnieuw toegenomen



Redenen groei

Decentralisaties, 

coronacrisis, 

woningbouwopgave, 

etc.



Redenen afname



Verwachting voor dit jaar



Groei in veel functiegebieden



Vacaturemonitor 1e kwartaal 2022



Moeilijk vervulbare vacatures



Belemmeringen in uitvoering



Uitstroom neemt toe én versnelt



Weer meer jongeren, aandeel gelijk
aan ouderen



Vasthouden jong talent blijft een
uitdaging..                                                                                                                           



…net als ander talent                                                                                                                       



Kennis & expertise blijft grotendeels 

behouden



Hoe dan wel?



Externe inhuur



Wervingsactiviteiten intensiveren… of 

hele andere mindset?

• Kijken naar wervingsproces

• Inzetten op behoud van mensen en benutten intern potentieel

• “Niet elke vacature willen opvullen”



Stap ervoor (lange termijn denken)

• Bepalen arbeidsmarktstrategie

• Strategische Personeelsplanning (SPP)

• HR-data/analytics → Community



Kijken naar wervingsproces

• Diversiteit in wervingsstrategie

• Snelle en moderne procedures (game-based, inhousedagen)

• Vacatureteksten

• Gebruik maken van eigen medewerkers (alumnipool, referral

recruitment)

• Focus op skills en niet op gemeentelijke ervaring (open hiring)



Benutten intern potentieel

• Assessment bij binnenkomst => inzet in toekomst/ontwikkeling

• Scholieren die bijbaan doen => doorgroeien

• Medewerkers in meerdere gemeenten inzetten?

• Zelf medewerkers opleiden



Zelf medewerkers opleiden



Ook extern potentieel opleiden

Na opleiding

• Traineeprogramma op maat

• Coach/mentee programma 

Tijdens opleiding

• Campus Recruitment

• Stages aanbieden



Waar liggen kansen voor gemeenten?

• Medewerkers zonder gemeentelijke ervaring aannemen

• Beleid op behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers

• Zichtbaar maken van interne doorstroommogelijkheden en 

opleiding & ontwikkeling



Personeelsmonitor Dashboard

• Eigen data van afgelopen 5 jaar

inzien

• Eigen data benchmarken met totaal

en gemeentegrootteklassen (en

straks ook op provincieniveau)

• Inloggegevens bij uw

contactpersoon PM

https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl/

https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl/


Hulp bij arbeidsmarktvraagstukken

• Personeelsmonitor

• Vacaturemonitor

• Succesvol de Arbeidsmarkt op

• Community HR-data/analytics

• Community Arbeidsmarktstrategie

• Factsheets ‘Waar haal je ze vandaan?’ 

https://www.aeno.nl/personeelsmonitor
https://www.aeno.nl/vacaturemonitor
https://community.aeno.nl/Project/SPPHRanalytics
https://www.aeno.nl/communities/arbeidsmarktstrategie
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