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Agenda

• 09u30 – 10u00: Stand van zaken – Dirk Vanderpoorten 

en Wendy De Letter

• 10u00 – 10u45: presentatie van 5’ per kernproject over 

de visie en deelprojecten in de projectportfolio – elke 

projectverantwoordelijke

• 10u45 – 11u00: pauze

• 11u00 – 12u00: werksessies projectportfolio’s



INLEIDING
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Projectdoelstellingen

• Vastleggen van de 

gemeenschappelijke visie op een 

modern HR beleid en verankering in 

de organisatie

– Incl. methodieken om 

gemeenschappelijke strategie te 

vertalen naar strategie per entiteit

• Doorlichten HR cyclus en bijsturing 

HR instrumentarium door uitvoering 

van een projectportfolio

– Zowel projecten binnen de huidige 

legislatuur als projecten met focus 

2020

Organisatie

Missie  - visie  - waarden

Strategie

Human Resources

Strategie

Exit

INSTROOM UITSTROOM

Functie-
classificatie

Personeels-

ontwikkeling

Prestatiemanagement

Loopbaanbeleid

Beloningsbeleid/

arbeidsvwn

Personeels-

planning

DOORSTROOM

Vlaams Personeelsstatuut (VPS)

IT ondersteuning

R&S
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Mijlpalenplan: overzicht
2011 2013 - …

Project Fase 1
Visie Modern HR-beleid VO

2010

Voorbereiding

Ontwikkeling 

visietekst en 

methodiek

2012

Advies-

traject

Project Fase 2
Samenstelling HR projectportfolio

Samenstelling HR 

projectportfolio per 

kernproject

MC’s => CAG

Advies-

traject

Afstemming 
VR: 

visietekst

Afstemming 
VR:

HR cyclus

MC’s => CAG

Project Fase 3
Uitvoering HR projectportfolio 
(legislatuurgebonden projecten)

Afstemming 
VR:
VPS

Analyse en 
bepalen 
kernprojec-
ten

Samen-
stelling 
project-
teams

Aanpassingstraject IT

Aanpassingstraject VPS
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Fase 2

• Analyse van bestaande HR instrumentarium (maart – april 2011)

• Bepalen van 7 kernprojecten (maart – juli 2011)

� Focus van PNO-netwerk van 24 juni

Project Fase 2
Samenstelling HR projectportfolio

Personeels-

bewegingen
Inzetbaarheid

Arbeids-

organisatie
Beloningsbeleid Leiderschap

Mobiliteit Competentie- en 
talentmanagement

Leeftijdsbewust en 
duurzaam 
personeelsbeleid

Kader voor loopbaan-
en beloningsbeleid

Leiderschap 2020Sociaal 
werkgeverschap

Innovatieve 
arbeidsorganisatie
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Fase 2
Project Fase 2
Samenstelling HR projectportfolio
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Personeels-

bewegingen

Inzetbaarheid

Arbeids-

organisatie

Beloningsbeleid

Leiderschap

Mobiliteit

Competentie- en 

talentmanagement

Innovatieve arbeids-

organisatie

Kader voor loopbaan-

en beloningsbeleid

Leiderschap

Leeftijdsbewust en

duurzaam personeelsbeleid

Sociaal werkgeverschap

Strategische 

doelstelling

Kernproject

C

U

L

T

U

U

R

?

Wendbaarheid

Ondernemende 

overheid

Daadkracht

360° vertrouwen

Openheid
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Cultuur 2020

Wendbaarheid

• Evolueren van de organisatierol
in functie van evoluties in de 
maatschappij

• Loslaten van het gekende/de 
gewoonten

• Proactief en snel de 
dienstverlening aanpassen in 
functie van evoluties in de 
maatschappij

• Inzetten van medewerkers in 
verschillende rollen

• Omgaan met diversiteit in 
medewerkers en competenties

Ondernemende overheid

• Stakeholders laten
participeren in de 
beleidsontwikkeling

• Proactief detecteren van 
maatschappelijke behoeften

• Voorbeeld-werkgever zijn op 
alle vlakken

• Durven

• Verantwoorde risico’s
nemen

• Ambitieus zijn

• Visie hebben

– Innoveren
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Cultuur 2020
Daadkracht

• Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen !

– Realistisch

– Eerlijk

– Resultaatgericht

– Authentiek

– Basta-toets

• Respectvol confronteren

• Inspelen op maatschappelijke incidenten

• Managen van de complexiteit
politiek/maatschappij/overheid

360°vertrouwen

• Actief aangaan van 
partnerschappen

– Empathie

– Open data

– Deontologie

• Geloven in het potentieel
van mensen en 
ontwikkelingsgericht
leidinggeven

• Hanteren van een positief
mens- en maatschappijbeeld

• Leren uit fouten
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Cultuur 2020

Openheid

• Organisatie- en domeinoverschrijdend
samenwerken

• Loyaal zijn aan de Vlaamse overheid

• Uitwisselen van kennis en vaardigheden 

http://www.youtube.com/watch?v=WjVcrnrtpJU

http://www.youtube.com/watch?v=6BWQ8WST6mo&feature=related
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Fase 2
• Samenstelling van projectportfolio per kernproject = ambities + deelprojecten 

binnen huidige legislatuur en met focus 2020 (september 2011 – maart 2012)

– Oplevering 16/1 

– Consultatietraject langs 

• Klankbordgroep 18/1

• CEEO 24/1

• PNO-netwerk 27/1

• Stuurgroep 31/1

• Kabinetten 8/2

• Vakorganisaties 13/2  (informeel)

– Revisie van portfolio’s door projectverantwoordelijken

– Definitieve oplevering 20/2

– Validatieproject langs alle MC’s (maart), CAG (april)

– Kern VR eind april

Project Fase 2
Samenstelling HR projectportfolio



PORTFOLIO’S KERNPROJECTEN
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Kader loopbaan en beloning
Pieter Deturck/Luc Lathouwers

Waarom verbouwen?
• Vlaamse Regering: 

– meer doen met minder

– VIA: topregio …

• Topkader: 

– Flexibiliteit

– Cultuurwijziging

• Personeel: 

– Loopbaanperspectieven

– Behoud van wat verworven is
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Kader loopbaan en beloning
Verbouwen is lastig

• Zakken met geld

• Zeeën van tijd

• Syndicaal gevoelig:

het raakt iedereen
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Kader loopbaan en beloning
Deelprojecten

� Draagvlak rond basisprincipes en krachtlijnen beloningsbeleid

� Gedragen basisprincipes en krachtlijnen (functieclassificatie, belonen prestaties, overgangs-
en integratiemaatregelen, interne billijkheid, externe markt, arbeidsvoorwaarden 
contractuelen, …) worden via een bespreking op de 13 managementcomités ter discussie 
en validatie aan het CAG voorgelegd.

� Vakbond en politiek zijn essentiële stakeholders.

� Kwaliteitscriteria voor invoering van instrument functieclassificatie

� Met het oog op de invoering van functieclassificatie worden kwaliteitscriteria vastgelegd rond 
de indelings- en wegingsmethode, onderhouds- beroepsprocedure, het instrument 
functieniveaumatrix, monitoring & rapportering, …

� Ontwikkelen loopbaanbeleid

� Flexibiliseren van het VPS waarbinnen de entiteiten een op maat gesneden loopbaanbeleid 
(horizontaal/verticaal) kunnen uitvoeren

� Loopbaanmogelijkheden voor contractuelen

� In afstemming met andere kernprojecten



Modern HR

•Op een kwalitatieve en solidaire manier omgaan met 
personeelsbewegingen

•Een grotere inzetbaarheid van medewerkers realiseren, in combinatie 
met de voortdurende ontwikkeling van medewerkers met een 
toegevoegde waarde voor de organisatie

Adequate mobiliteit

•Iets Anders Of Ergens Anders 

•Als onderdeel van talent- en competentiebeleid

•Beter inzetten en beter ontwikkelen

•van talenten en competenties

Cultuur 2020

•Wendbaar

•Ondernemend

•360° vertrouwen

•Openheid

•Daadkracht

Beleid en 
evaluatie

Instrumenten
Communiceren en 

sensibiliseren

Personeelsmobiliteit binnen de VO – SBOVII 

2012

onvrijwillig

2,8%

willen en kunnen

10,8% 

geen interesse

50,6% 
willen maar niet 

kunnen 35,9%

Where good ideas come from?

Chance favors the connected mind

Mobiliteit
Wim Verheyen/Frans Cornelis



Visie op mobiliteit

• Visietekst

• Typologie

• Integratie dataverzameling/ rapporteringsdefinities

• Aanzet tot bijkomend onderzoek

VO - Linkedin

• Uitwerken IT-platform  om competenties en 
talenten binnen de Vlaamse overheid te matchen 
aan de organisatienoden

Optimaliseren regelgeving

• Nepvacatures bannen en testresultaten hergebruiken

• Procedures sneller en efficiënter maken

• Elders Verworven Competenties en valorisaties

• Parallelle loopbanen onderzoeken

Stimuleren van tijdelijke mobiliteit

• Binnen de VO worden projecten van tijdelijke 
mobiliteit ontwikkeld

• Minimaal 10 entiteiten ontwikkelen  een 
gestructureerde werkwijze

Sensibiliseren

• Conferentie rond mobiliteit

• Goede praktijken in kaart

• Bewustmakingsproces

Uitwisseling Europese besturen

• Inventarisatie bestaande initiatieven

• Seminar – denkdag

• Voorbeeldfunctie)

Meer investeren in begeleiding

• Proactief werken rond

• Coaching

• Loopbaanbegeleiding

• Netwerking

Mobiliteit als strategie

• Verankeren mobiliteit in personeelsplannen, HR-
plannen, …

• Integreren mobiliteit in HR-instrumentarium

Mobiliteit
Deelprojecten



Doel:

Een personeelsbeleid voor de Vlaamse overheid dat rekening houdt met 

levensfasen, loopbaanfasen en generatieverschillen en hierdoor mensen 

aantrekt en gemotiveerd en zo lang mogelijk in dienst houdt.

Ambities:

� Personeelsbeleid ter ondersteuning van de verschillende generaties

� Flexibeler maken van processen voor instroom, doorstroom en uitstroom

� Ontwikkelen van instrumenten voor loopbaanbegeleiding (toegevoegd: voor 

P&O en voor leidinggevenden)

� Inzetbaarheid bewaken door rationalisatie van de verlofstelsels

� Verhogen van de aantrekkelijkheid van de V.O. als werkgever

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Herman Gobel/Henny De Baets



� De nieuwe werknemer

● Op zoek gaan naar een werkbaar “profiel” van het personeelslid van de VO in de toekomst, en nakijken hoe 

een transitie naar een passend personeelsbeleid er dan uitziet

� Retentiemanagement

� Via concrete maatregelen en acties (basis: maatregelen Sectoraal Akkoord 2005-2007) realiseren dat alle 

personeelsleden in alle levensloopbaanfasen gemotiveerd aan het werk blijven tot het einde van de 

loopbaan

� Rationalisatie en generalisatie verlofstelsels

� Met het oog op een beter evenwicht tussen het organisatorisch belang (beheersbaarheid, planning, 

werkdrukverdeling) en persoonlijk belang (balans werk-privé)

� Klimrek concept

� Werken rond het concept “klimrek” waarbij loopbaanpaden in de VO in diverse richtingen kunnen verlopen 

(horizontaal, vertikaal, schuin, …). De loopbaden zijn afhankelijk van en houden rekening met de levensfase 

en loopbaanfase van de personeelsleden

� Infosessies loopbaandenken sociale dienst

� Nieuw concept van inforsessies om personeelsleden te motiveren en gemotiveerd te houden, en beter 

geïnformeerd en bewust met hun loopbaan om te laten gaan

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Deelprojecten
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Sociaal werkgeverschap
Jan Willems/Stefaan Van Mulders

• Goed werkgeverschap is sociaal werkgeverschap

– Maximale mogelijkheden scheppen voor engagement en betrokkenheid van alle 

werknemers door geloof in hun potentieel

• Moet een plaats krijgen in efficiënte en effectieve overheid

– Boeken van resultaten en efficiënt inzetten van human resources blijft eerste 

opdracht

• Kernbegrip: “afstand tot de werkvloer”

– Kloof tussen de competenties van de medewerker en de functieverwachtingen 

van de werkgever

– Zorgvuldigheidsbeginsel: maatregelen om kloof te dichten:

• Zowel preventief als remediërend

• Er zijn grenzen!

Er moet een evenwicht zijn tussen zorgvuldigheid en engagement

Bij “onoverbrugbare” afstand de grenzen in kaart brengen
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Sociaal werkgeverschap
Visie

• Relatie met Diversiteitsbeleid

– Diversiteitsbeleid doet als principe geen afbreuk aan de vraag 
naar een efficiënte overheid.

– Uitzonderingen hierop moeten benoemd worden

• Verschillen tussen statutairen en contractuelen evalueren ifv sociaal 
werkgeverschap en relevantie duiden



Sociaal Werkgeverschap:
Acties van de sociale werkgever

• Op de verschillende niveaus zijn er actieterreinen met eigen 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

• Voorafgaand: een breed en goed personeelsbeleid

• 4 niveaus:

– Preventie

– Remedie

– Structurele compenserende maatregelen

– Beëindiging van de samenwerking
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Sociaal werkgeverschap
Deelprojecten

Preventie

Investeren in inzetbaarheid
Individuele benadering

– Vorming/training/opleiding

• Levenslang leren implementeren

– Loopbaanplanning/POP/mobiliteit in een transparante arbeidsmarkt

• Kadert in loopbaanbeleid en mobiliteit

– Begeleiding en aanpassing op de werkvloer

• Maatwerk in specifieke gevallen bvb. re-integratie, begeleiding handicap of chronische ziekte

– Prestatiemanagement (PLOEG)

• Vroegdetectie afstand tot werkvloer, opnemen niet-resultaatgerichte elementen
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Sociaal werkgeverschap
Deelprojecten

Remedie

Zorgvuldig omgaan met mensen

Inspanningsverbintenis tot opvang en ondersteuning

– Vorming/training/opleiding

• Levenslang leren implementeren + herscholing invullen

– Arbeidsorganisatie/functiedesign

• Flexibele arbeidsorganisatie met oog voor verscheidenheid in takenpakketten

– Integratietrajecten

• Bij langdurige afwezigheid 

– Transparante arbeidsmarkt/herplaatsing

• In eerste instantie binnen eigen entiteit, evaluatie en bijsturing “herplaatsing” op VO niveau, specifieke 

scenario’s voor niet/moeilijk-herplaatsbare kandidaten
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Sociaal werkgeverschap
Deelprojecten

Structurele compenserende maatregelen

Kloof tussen competenties en functie is onoverbrugbaar.

Duidelijke afbakening en kwantificering: budgettaire impact!

– Tewerkstellingsprojecten

• Collectieve ondersteunende taken voor VO verrichten

– Rendementsondersteuning

• Toepassingsgebied aanpassen met oog voor opleiding, begeleiding en omkadering, loonpremie, …

Beëindiging samenwerking

– Ontslag met outplacement/begeleidingsmaatregelen
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Sociaal werkgeverschap
Deelprojecten

• Remedie

– Vorming/training/opleiding

• Levenslang leren implementeren + herscholing invullen

– Arbeidsorganisatie/functiedesign

• Flexibele arbeidsorganisatie met oog voor verscheidenheid in takenpakketten

– Integratietrajecten

• Bij langdurige afwezigheid 

– Transparante arbeidsmarkt/herplaatsing

• In eerste instantie binnen eigen entiteit, evaluatie en bijsturing “herplaatsing” op VO niveau, specifieke 
scenario’s voor niet/moeilijk-herplaatsbare kandidaten

• Structurele compenserende maatregelen

– Rendementsondersteuning

• Toepassingsgebied aanpassen met oog voor opleiding, begeleiding en omkadering, loonpremie, …

– Tewerkstellingsprojecten

• Collectieve ondersteunende taken voor VO verrichten

• Beëindiging samenwerking

– Ontslag met outplacement/begeleidingsmaatregelen



Innovatieve arbeidsorganisatie
Elke Wambacq/Katrien Verhegge

• Kennismaking met de “innovatieve bende”

• Situering

• Visie 

• Een innovatieve overheid door I4

• Link met efficiëntie en effectiviteit



Kennismaking met de 

Innovatieve bende

�Naast de werkgroep die regelmatig 
samen kwam, ook een LinkedIn
groep “De innovatieve bende voor 
de Vlaamse Overheid” als 
klankbord.

� Ondertussen ongeveer 140 leden

� Groeit elke dag

� Vlam in de pijp houden



Situering



Visie
• We geven aan de entiteiten van de Vlaamse Overheid 

knowhow en inzichten opdat ze zich samen met de burger 

en de klant beter kunnen organiseren voor een excellente 

dienstverlening. 

I4

Informatie

Inspiratie

Innovatie

Implementatie



Een innovatieve overheid door 

I4



Link met efficiëntie en 

effectiviteit
• Er is wetenschappelijke evidentie dat het 

inzetten van (innovatieve) 

samenwerkingsmodellen de beste 

oplossing is voor:

– Het leveren van maatwerk (een unieke 

product/dienst ervaring)

– Het aangaan van complexe uitdagingen in een 

steeds veranderende omgeving



Innovatieve arbeidsorganisatie 
Deelprojecten

• Oprichting ‘academie’ Innovatieve arbeidsorganisatie

– Opzetten/verbinden formele en informele netwerken

– Ontwikkelen toolbox die op gefundeerde wijze de te behalen resultaten kan 

meten en monitoren

– Samenstellen opleidingsprogramma “Procesbegeleider IAO”

– Aanstellen coaches voor coaching nieuwe innovatoren

– Ontwikkelen evaluatie-instrument voor het meten en evalueren van de 

trajectdoelstellingen 

2014: formeel + informeel netwerk ontwikkeld

2020: kennisplatform in voortdurende ontwikkeling



Innovatieve arbeidsorganisatie 
Deelprojecten

• Entiteiten doorlopen I4 cyclus

– Oproep naar entiteiten (intake)

– Opleiding IAO voor vertegenwoordigers entiteit

– Metingen uitgevoerd, scan IAO, efficiëntie en effectiviteit + terugkoppeling academie

– Metingen vertaald naar visie en actieplan + terugkoppeling academie

– Implementatie actieplan

2014: 10 interne innovatoren, as is voor 10 entiteiten

2020: 10 entiteiten hebben traject doorlopen met positieve invloed op klantentevredenheid, 
medewerkersbetrokkenheid, E&E

• Evaluatie 1ste lichting (per entiteit + I4 cyclus)

• Verderzetting traject door 1ste lichting 

• Intake nieuwe entiteiten
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Leiderschap 
Visie



Leiderschap 
Deelprojecten 

• Competentieprofielen - De C-20: een verhaal over genen, groei en 
vijf poten

– Kloofanalyse as-is en competentiewoordenboek voor leidinggevenden 

met competentieprofielen voor verschillende niveaus leidinggeven

• Detecteren van potentieel leidinggevenden en hen pro-actief
klaarmaken voor leiderschap 2020

– Ontwikkelen van instrument/mechanisme voor vroegdetectie en 

ontwikkeltraject eenmaal potentieel leidinggevenden gekend zijn

• Hervorming procedure selectie middenkader

– Knelpunten wegwerken door aantal kandidaten te verhogen, kwaliteitsvolle 

detectie en selectie ifv 4 rollen, hergebruiken potentieelinschattingen, 

potentieeldetectiesystemen en voorbereidsprogramma’s



Leiderschap 
Deelprojecten 

• Uitwerken van een traject voor leiderschapsontwikkeling

– Opzetten van een overheidsbreed ontwikkeltraject voor leidinggevenden om hen 

te ondersteunen in de evolutie naar leiderschap 2020

• Uitwerken van HR-topkader

– Stimuleren van ontmoeting en kennisdeling tussen topambtenaren, vermindering 

planlast in eigen jaarlijkse planning en evaluatie en verruimen 

loopbaanmogelijkheden op vrijwillige basis

• Community of Practice leiderschap 2020

– Online community voor het verwezenlijken van inzichten in leiderschap 2020 en 

het ondersteunen van divergente ontwikkelpaden bij entiteiten



Leiderschap 
Vragen aan PNO-netwerk

• In welke mate is voor jullie de nood aan dit soort 

leiderschap herkenbaar?

• Voor de implementatie zijn we op zoek naar 

gedreven P&O-medewerkers/experten. Geef 

gerust een seintje indien je ergens wilt aan 

meewerken of trekkende rol wilt opnemen.
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Competentiemgt en talentencultuur
B. Bonamie en G. Poot/Fons Leroy

Competentiemanagement en talentencultuur vormen de rode draad doorheen alle andere kernprojecten 

Inzetten op een innovatieve 
arbeidsorganisatie gaat hand in 
hand met de optimale inzet van 
kostbaar talent

Leidinggevenden hebben een 
cruciale rol in het detecteren en 
ontwikkelen van talent. 

Om talent voldoende ruimte te 
geven om optimaal ingezet en 
ontwikkeld te worden is een 
goede mobiliteit onontbeerlijk

Naar ontwikkeling en inzetten van 
diverse medewerkers toe zijn er 
sterke linken met het project 
‘Sociaal werkgeverschap’ en 
‘Leeftijdsbewust 
personeelsbeleid’. We zoeken niet 
naar witte raven maar we zoeken 
naar die vonken die iedere grijze 
duif in zich heeft. 

Op weg naar een 

talentencultuur is op weg naar 

een wederkerigheid van 

waardering tussen werknemer 

en organisatie. 



Competentiemgt en talentencultuur 
Deelprojecten

• A. Gedeelde visie

– Via de methodiek creatie-regie in een lerend netwerk van gemandateerde vertegenwoordigers van elk 

beleidsdomein een gedragen visie, missie en strategie creëren

B. Op zoek naar cultuurdragers / ambassadeurs

− Draagvlak creëren in eigen organisatie d.m.v. cultuurdragers & vertalen van de visie naar projecten voor de 

eigen organisatie. Het lerend netwerk ondersteunt waar nodig

• Wetenschappelijk onderzoek SBOV

− Verduidelijken en wetenschappelijk onderbouwen hoe talentmanagement concreet kan ingevuld worden in 

een (Vlaamse) overheidscontext

• A. VO-breed talentennetwerk

− Het zichtbaar maken van talent door overkoepelende netwerkmogelijkheden aan te bieden. Deze netwerken 

kunnen verschillende vormen aannemen. We denken aan communities (virtueel én reëel), lerende 

netwerken, sociale media (bv. Linkedin, Yammer, Facebook,…), of andere.

B. Overkoepelende talentendatabank

− Een vorm van wiki-CV van alle medewerkers online ter beschikking stellen zowel voor interne als externe 

doeleinden. Deze zou kunnen dienen als een talentendatabank en zo worden ingezet bij de opstart van 

nieuwe projecten, het invullen van vacatures, de organisatie van opleidingen enz.



WERKSESSIES
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