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Samenvatting
Met een onderzoek is in kaart gebracht welke werkwijzen door
organisaties in de sector waterschappen zijn gebruikt voor de
implementatie van het Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) per
1 januari 2016 en welke van deze werkwijzen succesvol zijn te noemen.
Introductie
De meeste waterschappen waren aanvankelijk verrast met de korte
voorbereidingstijd voorafgaand aan de start van het PBB per 1 januari
2016. Hierdoor hebben veel waterschappen in het begin het PBB
enigszins ‘provisorisch’ geïmplementeerd; 2016 wordt dan ook gezien
als een introductiejaar, waarna de implementatie van het PBB wordt
besproken, lering uit wordt getrokken, en indien nodig wordt
bijgestuurd.
De waterschappen hadden naast de praktische obstakels in de eerste
maanden, moeite met de interpretatie van de scheidslijn tussen het PBB
en het collectief opleidingsbudget. De waterschappen hadden hierover in
eerste instantie meer handvatten verwacht. Toen duidelijk werd dat er
in de SAW slechts kaders zijn geschetst, is ieder waterschap op zijn
eigen manier aan de slag gegaan met de praktische invulling van het
PBB.
Aanvullende afspraken
In vrijwel alle organisaties is vervolgens uitvoering gegeven aan de
PBB-regeling zoals beschreven in de SAW, met een enkele uitzondering
daargelaten. In de eerste maanden werd bij veel organisaties duidelijk
dat leidinggevenden het lastig vonden om de juiste
bestedingsdoeleinden van het PBB met de medewerkers af te stemmen.
In de praktijk hebben daarom veel waterschappen aanvullende kaders
opgesteld om de bestedingsdoeleinden van het PBB af te bakenen.
Grofweg komen er drie typen kaders voor afbakening voor in de sector:
1. Kaders naar belang.
Bij dit kader maken waterschappen in het toekennen van het PBB
onderscheid tussen het belang van de organisatie enerzijds,
de medewerker anderzijds en het gedeelde belang in de
bestedingsaanvraag.
2. Kaders met bestedingsdoeleinden.
Bij dit kader stellen waterschappen lijsten op met hierop een
overzicht van bestedingsdoeleinden die vanuit het PBB kunnen
worden betaald.
3. Kaders rondom vitaliteitsdoeleinden.
Bij dit kader maken waterschappen afspraken rondom
vitaliteitsbestedingen. Dit omdat in de praktijk vaak discussie bestaat over
welke vitaliteitsbestedingen in lijn zijn met de bestedingsdoeleinden van
het PBB.
Een klein aantal waterschappen heeft nauwelijks tot geen aanvullende
kaders opgesteld. Bij het maken van keuzes over de besteding van het
PBB dient volgens deze waterschappen vooral de dialoog tussen
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medewerkers en leidinggevenden over de inzetbaarheid en ontwikkeling
centraal te staan.
Initiatief
De meeste waterschappen leggen het initiatief en de
verantwoordelijkheid voor de besteding van het PBB bij de medewerker.
Hierbij dient de leidinggevende, soms in overleg met P&O, de aanvraag
goed te keuren voordat het verzoek wordt gehonoreerd.
Communicatie
Medewerkers zijn zich volgens de respondenten nog onvoldoende
bewust van de zelfregie die van hen wordt verwacht bij de besteding
van het PBB. Om zowel leidinggevenden als werknemers bewust te
maken hoe het PBB kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling,
mobiliteit en vitaliteit, is het volgens waterschappen belangrijk om de
boodschap te blijven herhalen over het hoe en waarom van het PBB en
om het PBB in een breder verband te trekken. De gesprekscyclus vormt
hiervoor de basis. Hierin kunnen medewerkers worden uitgedaagd om
de regie over hun eigen ontwikkeling te nemen.
Administratie
Bij de introductie van het PBB hadden de meeste waterschappen de
systematiek van administratie ervan nog niet geheel op orde. Veelal is
in eerste instantie gekozen voor een eenvoudige tijdelijke oplossing.
Ook een jaar na de introductie is de administratie van het PBB voor veel
waterschappen nog steeds niet helemaal naar wens. Ondanks de
administratieve beperkingen verloopt de aanvraagprocedure voor de
PBB-besteding an sich wel goed. Het is voor waterschappen met name
complex om een koppeling te maken tussen een bestedingsaanvraag en
de financiële administratie.
Gespreksonderwerp
Over het algemeen wordt het PBB ingebed als gespreksonderwerp in de
gesprekscyclus. Bij de meeste waterschappen is het bespreken van het
PBB als vast onderdeel daarin opgenomen. Daarnaast zijn er ook enkele
waterschappen die expliciet aangeven dat het PBB niet een vast
onderdeel dient te zijn in de gesprekscyclus. Volgens hen moet er een
duidelijke aanleiding zijn om het PBB in het gesprek aan bod te laten
komen.
Hoewel het PBB meestal in de gesprekscyclus wordt verankerd, geven
diverse waterschappen aan dat de continue dialoog (al dan niet kort)
tussen leidinggevenden en medewerkers over de ontwikkeling eigenlijk
centraal zou moeten staan. Het PBB kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Koppeling nieuwe SAW-afspraken
Een koppeling in de beleidsuitvoering tussen de aanstelling in algemene
dienst en de zesjarige werkgarantie bij reorganisatie enerzijds en het
PBB anderzijds wordt in de praktijk van waterschappen nauwelijks
gemaakt.
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Activiteiten om inzet PBB te faciliteren en stimuleren
In het algemeen blijkt dat er meer nodig is om de inzet van het PBB te
faciliteren en stimuleren dan alleen communicatie over de inhoud en de
werkwijze. Hiervoor worden door waterschappen extra activiteiten
ontplooid om leidinggevenden en medewerkers bewust te maken over
hun eigen rol met betrekking tot ontwikkeling en mobiliteit en de
eventueel daarbij behorende inzet van het PBB.
In de praktijk krijgen leidinggevenden diverse trainingen aangeboden
om met medewerkers een goed gesprek te kunnen voeren over hun
ontwikkeling. De medewerkers worden gestimuleerd tot nadenken over
het inzetten van het PBB door vaste bestedingsdoeleinden, bijvoorbeeld
in een eigen academie, aan te bieden. Het nadenken over de inzet van
het PBB wordt soms ook gestimuleerd door medewerkers tijdelijk te
laten veranderen van werkzaamheden of werkplek.
Organisatiecultuur
De inzet van het PBB lijkt sterk af te hangen van de organisatiecultuur
binnen waterschappen. In het geval een waterschap volop bezig is met
de ontwikkeling van medewerkers, ligt de besteding van het PBB over
het algemeen wat hoger. Het PBB is binnen een dergelijke cultuur een
logische vervolgstap; het is een instrument voor medewerkers om hen
te helpen bij de ontwikkeling. Het PBB dient volgens respondenten dan
ook geen losstaand middel te zijn, maar moet vervlogen worden met
andere zaken binnen het waterschap.
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1
1.1

Inleiding
Achtergrond
Sinds 1 januari 2016 hebben alle medewerkers in de waterschapssector

Sinds 1 januari

recht op een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van vijfduizend

2016: PBB

euro. Dit budget kan een medewerker binnen vijf jaar besteden aan
persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Het PBB maakt deel uit
van de nieuwe cao voor de waterschapssector (SAW).
Voorheen hadden waterschappen, conform afspraken in de SAW, een
collectief opleiding- en ontwikkelbudget van 2,5 procent van de totale
loonsom. Sinds 1 januari 2016 is dit 1 procent op organisatieniveau
aangevuld met het PBB voor iedere medewerker.
In de SAW zijn alleen ruwe kaders rondom de inzet van het PBB
geschetst. De waterschapsorganisaties dienen zelf verder invulling te
geven aan uitvoering van het PBB en het bijbehorende
implementatietraject. Hierdoor zijn in de sector verschillende werkwijzen
toegepast bij de implementatie van het PBB.

Artikel 5.3.1 Persoonsgebonden basis budget
1. Het persoonsgebonden basis budget (PBB) bedraagt € 5.000,-. Het PBB kan in
een periode van 5 jaar ingezet worden voor de eigen opleiding, ontwikkeling,
loopbaan en vitaliteit. Het PBB heeft tot doel dat de ambtenaar inzetbaar is en
blijft en om zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten, ontwikkeling, ambities,
mogelijkheden etc.
2. Dagelijks bestuur en ambtenaar maken afspraken over de inzet van het PBB,
waarbij duurzame inzetbaarheid centraal staat. Dit betreft zowel inzet van het
PBB voor de huidige functie als voor andere werkzaamheden.

Bron: Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW, 15
december 2016)

Om meer inzicht te krijgen in de verschillende implementatiewerkwijzen
van het PBB, heeft het A&O-fonds Waterschappen besloten om
onderzoek te laten uitvoeren naar best practices rond de implementatie.
Hiertoe heeft het A&O-fonds Waterschappen Panteia gevraagd een
onderzoek uit te voeren. In dit rapport worden de belangrijkste
resultaten beschreven.

1.2

Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstellingen van het onderzoek waren vooral inventariserend van
aard. Het ging om het kwalitatief in kaart brengen van:

Inventariserend

•

Welke werkwijzen door organisaties in de sector waterschappen zijn
gebruikt voor de implementatie van het PBB.

onderzoek

•

Welke van deze werkwijzen succesvol zijn en deze delen met andere
organisaties.
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Onderzoeksvragen
Het A&O-fonds wil met onderzoek antwoord krijgen op de volgende
vragen:
Onderzoeksvragen
1.

Welke aanvullende afspraken zijn gemaakt binnen waterschapsorganisaties rond de
toepassing van het PBB door medewerkers en leidinggevenden aanvullend op de
SAW-afspraken? Wat zijn hiervoor de redenen en hoe werkt dit in de praktijk?

2.

Welke communicatieactiviteiten zijn toegepast om bekendheid te geven aan het PBB
en de aanvullende afspraken onder medewerkers en leidinggevenden? Wat zijn
hiervan de effecten?

3.

Hoe is de administratieve afhandeling van het PBB (aanmelding voor activiteiten,
financiële administratie, etc.) geregeld? Hoe loopt dit in de praktijk?

4.

Hoe is het PBB binnen de organisatie ingebed als gespreksonderwerp in de
gesprekscyclus of ander overleg tussen leidinggevende en medewerker? Hoe gaat
dit in de praktijk?

5.

Hoe is de inzet van het PBB binnen organisaties gekoppeld aan de andere nieuwe
afspraken in de SAW, o.a. ten aanzien van aanstelling in algemene dienst en 6 jaar
werkgarantie? Hoe gaat dit in de praktijk?

6.

Welke overige activiteiten hebben organisaties ondernomen om medewerkers en
leidinggevenden te faciliteren en stimuleren rond de toepassing van het PBB? Welke
hiervan zijn succesvol?

1.3
18 interviews

Plan van aanpak
Om de bovenstaande onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden
heeft Panteia met 18 waterschappen een interview gehouden (16
telefonisch en 2 face-to-face). De interviews zijn vooral gevoerd met
HR-adviseurs en, een enkele keer, met afgevaardigden van de financiële
afdeling. Tabel 1 geeft een overzicht van de gesproken contactpersonen
per waterschap.
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tabel 1

Overzicht gesproken contactpersonen per waterschap

Nr.

Waterschap

Contactpersonen

Wijze

1

Waterschap Aa en Maas

Mevrouw Sierkstra

Telefonisch

2

Waterschap Brabantse Delta

De heer Van Ravenstein

Face-to-face

3

Waterschap De Dommel

De heer Hovens

Telefonisch

4

Waterschap Drents Overijsselse

Mevrouw Thiescheffer

Telefonisch

Delta
5

Wetterskip Fryslân

Mevrouw Flapper

Telefonisch

6

Waterschap Hollandse Delta

De heer Stoutjesdijk

Telefonisch

7

Hoogheemraadschap Hollands

De heer Hoekstra

Telefonisch

Mevrouw Bruggeman

Telefonisch

Noorderkwartier
8

Hoogheemraadschap van Delfland

Mevrouw Kalf
9

Hoogheemraadschap van Rijnland

Mevrouw Vermeulen

Telefonisch

10

Hoogheemraadschap van

Mevrouw Zandberg

Telefonisch

Schieland en de Krimpenerwaard
11

Waterschap Noorderzijlvest

Mevrouw Schoorl

Telefonisch

12

Waterschap Rijn en IJssel

De heer Laansma

Telefonisch

De heer Metz
Mevrouw Vlug
13

Waterschap Rivierenland

De heer Stegeman

Telefonisch

14

Waterschap Scheldestromen

Mevrouw Van Grafhorst

Telefonisch

De heer Hageman
15

Waterschap Vallei en Veluwe

Mevrouw Van der Meulen

Telefonisch

16

Waterschap Vechtstromen

Mevrouw Wesselink

Telefonisch

17

Waternet

Mevrouw Dijkstra

Face-to-face

De heer Kniesmeijer
18

1.4

Zuiderzeeland

Mevrouw Italiaander

Telefonisch

Opbouw van het rapport
Het rapport geeft antwoord op bovenstaande onderzoeksvragen. In het
volgende schema is te zien waar welk antwoord te vinden is.
tabel 2

Opbouw rapport

Onderzoeksvraag

Rapport

1

Paragraaf 2.2

2

Paragraaf 2.3

3

Paragraaf 2.4

4

Paragraaf 2.5

5

Paragraaf 2.6

6

Paragraaf 2.7
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2

Resultaten

2.1

Introductie PBB
De meeste waterschappen waren in eerste instantie verrast met de

Korte
voorbereidingstijd

korte voorbereidingstijd voorafgaand aan de start van het PBB per
1 januari 2016. Hierdoor hebben veel waterschappen er voor gekozen
om in eerste instantie het PBB enigszins ‘provisorisch’ te
implementeren; 2016 wordt dan ook gezien als een introductiejaar,
waarna de implementatie van het PBB wordt besproken, lering uit wordt
getrokken, en indien nodig wordt bijgestuurd.
Naast de praktische obstakels waarmee waterschappen in de eerste
maanden te maken kregen, worstelden zij ook met de interpretatie van

Worsteling:

de scheidslijn tussen het PBB en het collectief opleidingsbudget. De

wat wel/niet

meeste waterschappen hadden hierover aanvankelijk meer handvatten

vanuit PBB

verwacht. Toen duidelijk werd dat in de SAW slechts kaders zijn
geschetst, is ieder waterschap op zijn eigen manier aan de slag gegaan
met de praktische invulling van het PBB.
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van verschillende onderwerpen de
praktische invulling van het PBB in de sector besproken. Hierbij kijken
we vooral of aanpakken wel of niet werken in de praktijk.
De respondenten geven aan dat momenteel nog maar een gering deel
Nog weinig gebruik
PBB

van de medewerkers gebruik maakt van het PBB. Veel medewerkers
lijken nog te wachten met de besteding van hun PBB. Dit komt volgens
de respondenten enerzijds doordat voor veel medewerkers (met in het
bijzonder buitendienstmedewerkers) loopbaanontwikkeling niet echt een
issue is. Anderszijds zijn er ook medewerkers die hun keuze rustig
willen overdenken en hier de tijd voor nemen. Dit komt mede doordat
het om een bedrag gaat voor een periode van vijf jaar en dus vraagt om
een zorgvuldige beslissing.
De tot nu toe geringe besteding van het PBB maakt dat de in dit rapport
beschreven ervaringen met implementatie en met name gebruik van het
PBB nog beperkt zijn. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij
de interpretatie van de resultaten.

2.2

Aanvullende afspraken
In vrijwel alle organisaties is uitvoering gegeven aan de PBB-regeling
zoals beschreven in de SAW, met een enkele uitzondering daargelaten.
In de eerste maanden werd bij veel organisaties duidelijk dat
leidinggevenden het lastig vonden om de juiste bestedingsdoeleinden
van het PBB met de medewerkers af te stemmen. Centraal daarbij staat
de scheidslijn tussen het PBB en het collectief opleidingsbudget. De
meeste waterschappen hebben daarom in aanvulling op de SAW-regeling
aanvullende afspraken gemaakt over het PBB.
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Kaders
Drie typen kaders

In de praktijk hebben veel waterschappen kaders opgesteld om
bestedingsdoeleinden van het PBB af te bakenen. De reden hiertoe is
dat het medewerkers en leidinggevenden handvatten geeft om
bestedingsdoeleinden ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling,
mobiliteit en vitaliteit te kunnen sturen. Grofweg komen er drie typen
kaders voor afbakening voor in de sector:
1. Kaders naar belang

1.

Kaders naar
belang

Bij dit kader maken waterschappen in het toekennen van het PBB
onderscheid tussen het belang van de organisatie enerzijds, de
medewerker anderzijds en het gedeelde belang in de
bestedingsaanvraag. Dit betekent dat bestedingsdoeleinden die van
belang zijn voor het waterschap, zoals wettelijke en door de waterschap
verplichte bestedingen, worden betaald vanuit het centrale
opleidingsbudget. Indien de bestedingsaanvraag volledig in het belang
van de medewerker is, en verder in lijn is met de bestedingsdoeleinden
van het PBB, wordt dit betaald vanuit het PBB. Bij een gedeeld belang is
er vaak sprake van maatwerk. Hierbij worden de kosten naar het
aandeel van belang van beide partijen vanuit het centrale budget en het
PBB verdeeld. Deze vorm van maatwerk geldt ook voor de verdeling van
bestedingsuitgaven van boven de vijfduizend euro en eventuele
reiskosten en tijdsbesteding.

Best Practice
Waterschap A heeft de verschillende belangen in een stroomschema opgenomen.
Dit stroomschema toont aan de hand van simpele vragen en voorbeelden uit welk
budget de aanvraag moeten worden bekostigd. Waterschap A is zeer tevreden
over de werking van dit stroomschema.

2. Kaders met bestedingsdoeleinden
2.

Kaders met

Bij dit kader stellen waterschappen lijsten op met hierop een overzicht

bestedings-

van bestedingsdoeleinden die vanuit het PBB kunnen worden betaald.

doeleinden

Hierbij gaat het dan om overzichten van bijvoorbeeld opleidingen en
trainingen. In een aantal gevallen zijn deze overzichten door het
waterschap zelf opgesteld, maar bij een aantal organisaties worden ook
medewerkers gestimuleerd om mee te denken over de invulling van de
lijst. Een voordeel van deze werkwijze is dat medewerkers hierdoor
direct worden gestimuleerd na te denken over de besteding van hun
eigen PBB.

Best Practice
Waterschap B heeft haar medewerkers gevraagd om aanvullingen op de lijst met
het bestedingsaanbod voor het PBB. De ideeën worden getoetst aan de hand van
de PBB-kaders. De goedgekeurde ideeën worden teruggekoppeld. De medewerkers
mogen vervolgens stemmen welke producten zij graag zien opgenomen in het
aanbod. Het laten meebeslissen van medewerkers wordt in het waterschap als
positief ervaren. Ook heeft het waterschap nog altijd de mogelijkheid om zelf
bestedingsdoelen af te bakenen.
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3. Kaders rondom vitaliteitsdoeleinden
3. Kaders rondom
vitaliteitsdoeleinden

Binnen meerdere organisaties bestaat er discussie over welke
vitaliteitsbestedingen in lijn zijn met de bestedingsdoeleinden van het
PBB. Het aanwenden van het PBB voor een fitnessabonnement kan voor
de ene medewerker noodzakelijk zijn om inzetbaar te blijven voor zijn
werkzaamheden terwijl voor een ander het abonnement puur ter
ontspanning is. De werkkostenregeling (WKR) komt hier ook nog eens
om de hoek kijken. Het toekennen van bijvoorbeeld een fiets wordt door
de Belastingdienst als ‘verkapt loon’ gezien. Materiële
vitaliteitsbestedingen worden daarom veelal door waterschappen
geweigerd. Ook bieden sommige waterschappen zelf een aantal
vitaliteitsbestedingen aan die niet alleen preventief werken maar tevens
passen binnen de kaders van de WKR. Ook heeft een ander waterschap
op dit WKR-discussiepunt gereageerd door zelf bijvoorbeeld sportpassen
en fietsen aan medewerkers te leen aan te bieden. Verder zijn er
waterschappen die enkel een vitaliteitsbesteding toekennen wanneer er
ook écht een vitaliteitsreden aan ten grondslag ligt. Er is dan sprake van
maatwerk.

Best Practice
Waterschap C biedt verschillende preventieve vitaliteitsbestedingen aan. Er wordt
hiervan goed gebruik gemaakt. Een voorbeeld van een dergelijke besteding is
Chikung, een Chinese bewegingsoefening voor in de pauze, waar relatief veel
gebruik van wordt gemaakt. Deze oefening is ter ontspanning en het wegnemen
van werkdruk. Ander aanbiedingen zijn stoelmassages en een bewegingstherapie
met een instructeur. Het aanbod lijkt goed te werken om de werkdruk op kantoor
weg te nemen en meer te relaxen.

Nauwelijks tot geen kaders –veel maatwerk
Nauwelijks tot geen
kaders –veel
maatwerk

Een klein aantal waterschappen heeft nauwelijks tot geen aanvullende
kaders opgesteld en is daar tevreden over. Bij het maken van keuzes
over de besteding van het PBB dient volgens deze waterschappen vooral
de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden over de
inzetbaarheid en ontwikkeling centraal te staan. Bewustwording onder
medewerkers is hierbij ook een aandachtspunt. Een waterschap
onderschrijft dat bewustwording over de eigen inzetbaarheid maakt dat
nauwelijks tot geen kaders voor het PBB noodzakelijk zijn. Maatwerk is
dan aan de orde. Dit betekent dat aanvragen per medewerker worden
beoordeeld naar diens onderliggende motieven en
ontwikkelmogelijkheden. De reden hiertoe is dat het belang van
aanvragen ten aanzien van de ontwikkeling van de medewerker per
situatie verschilt.
Initiatief
De meeste waterschappen leggen het initiatief en de

Initiatief en
verantwoordelijkheid
bij medewerker

verantwoordelijkheid voor de besteding van het PBB bij de medewerker.
Hierbij dient de leidinggevende soms in overleg met P&O de aanvraag
goed te keuren voordat het verzoek wordt gehonoreerd. Een enkel
waterschap kent de verantwoordelijkheid in zijn geheel toe aan de
medewerkers; een goedkeuring van de leidinggevenden is niet (echt)
nodig. Medewerkers worden hier geacht zelf hun inzetbaarheid te
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regisseren en daarover hun verantwoordelijkheid te nemen. Knelpunt
hierbij voor deze organisaties is nog wel dat niet iedere medewerker het
initiatief neemt om op zijn leidinggevende af te stappen en ook niet
iedere medewerker houdt zich bezig met zijn inzetbaarheid dan wel
besteding van zijn PBB.
Goedkeuring
De bestedingsaanvragen van medewerkers worden veelal eerst
goedgekeurd door leidinggevenden, soms in samenspraak met P&O,

Goedkeuring ligt bij

voordat het verzoek daadwerkelijk wordt gehonoreerd. De goedkeuring

leidinggevenden

zorgt ervoor dat medewerkers in gesprek gaan met de leidinggevenden
over de mogelijkheden. Daarnaast geeft het de leidinggevende de
mogelijkheid om bij te sturen indien nodig (‘van hobby gerelateerde
doeleinden naar bestedingen met professionele doeleinden’). Het
gesprek maakt medewerkers ook bewuster van de te maken afspraken.
In de interviews wordt een aantal keer aangekaart dat het belangrijk is
dat leidinggevenden eenzelfde antwoord geven op een
bestedingsaanvraag. Het beoordelen van een bestedingsaanvraag blijft
subjectief. In de praktijk blijkt dat leidinggevenden soms verschillend
omgaan met de gestelde kaders/richtlijnen en hierin steeds creatiever
worden.

Best Practice
Om verschillen in goedkeuringen tussen leidinggevenden tegen te gaan, maakt
waterschap D korte rapportages van toegekende PBB bestedingsdoeleinden en
vergelijkt deze tussen afdelingen. Indien er bestedingsaanvragen zijn waarover
onduidelijkheid bestaat of deze vanuit het PBB kunnen worden bekostigd, kunnen
deze worden besproken door leidinggevenden onderling. Het bespreken van deze
casussen kan helpen om de werking en toekenning van het PBB door
leidinggevenden te stroomlijnen en standaardiseren. Ook de bestedingsaanvragen
die vallen in grijs gebied verminderen hierdoor. De eerste signalen over deze
werkwijze binnen waterschap D zijn positief.

2.3
Traditionele
communicatiemiddelen
als basis

Communicatie
De waterschappen hebben in het begin veelal traditionele
communicatiemiddelen ingezet om bekendheid te geven aan het PBB.
Hierbij valt te denken aan het plaatsen van informatie op het intranet of
het sturen van een e-mail richting de medewerkers. De tekst bestond
vaak uit informatie over het PBB en over de gehanteerde kaders binnen
het waterschap. De infoflyer van het A&O-fonds Waterschappen werd
regelmatig als inspiratiebron voor de tekst gebruikt, dan wel als
volledige bijlage geplaatst/meegestuurd. Ten aanzien van de inhoud van
de flyer hadden een aantal respondenten opmerkingen. Zo vonden zij
een aantal passages multi-interpreteerbaar en vonden zij dat er in de
tekst werd gesuggereerd dat medewerkers met het PBB over een potje
fysiek geld zouden beschikken.
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Persoonlijk
Persoonlijke
introductie

Best Practice
Waterschap E vermeldde in de informatietekst ook voorbeelden van
PBB-aanvragen met bijbehorende uitkomsten. Hierdoor kunnen medewerkers zich
een goed beeld vormen wat binnen de kaders van het PBB mogelijk is.

Een aantal waterschappen koos naast traditionele media ook voor een
persoonlijke introductie van het PBB. Hierbij bezochten P&O-adviseurs
bijvoorbeeld het werkoverleg van iedere afdeling om medewerkers
persoonlijk te informeren over het PBB. Ook werden workshops voor
medewerkers en leidinggevenden georganiseerd; soms puur over het
PBB dan wel in combinatie met andere gerelateerde HR-onderwerpen.
Het persoonlijke contact maakt het volgens deze respondenten niet
alleen mogelijk om te discussiëren over wat wel of niet kan met het
PBB, maar ook om het gesprek op gang te brengen over de eigen
besteding van het PBB.
Twee waterschappen hebben de wens om met interne ambassadeurs of
een kleine groep enthousiastelingen te gaan werken. Dit om via mondtot-mond reclame het gebruik van het PBB onder het personeel te
stimuleren.
Breder verband
Twee waterschappen hebben in de communicatie het PBB direct in
breder verband getrokken. Het ene waterschap gaf bijvoorbeeld naast
een uitleg over het PBB ook een presentatie over de werking en
veranderingen binnen de cao. Het andere waterschap toonde een film
met uitleg over hoe zelfregie over de loopbaan te nemen. Het tonen en
delen van filmpjes en/of presentaties met een dergelijke uitleg helpen
volgens deze twee waterschappen om het PBB niet langer als een
losstaand instrument te beschouwen maar in een breder geheel.
Medewerkers gaan dan nadenken over hun eigen ontwikkeling en zien
het PBB als instrument dat zij daarbij kunnen gebruiken.
Herhalen =
boodschap

Blijven herhalen
Het bewust maken van medewerkers om zelf de regie en
verantwoordelijkheid te nemen over hun ontwikkeling, en hoe het PBB
daarbij kan helpen, gaat niet vanzelf en heeft tijd nodig. Dit vraagt om
een cultuuromslag binnen de organisatie. De kunst om leidinggevenden
en medewerkers te leren omgaan met het PBB, zit volgens
waterschappen vooral in de herhaling van de boodschap: waarom het
PBB er is en hoe het werkt.
Gesprekscyclus
Eén waterschap geeft aan dat de makkelijkste manier om over het PBB
te communiceren via de gesprekscyclus is. In de praktijk gebeurt dit ook
(zie ook paragraaf 2.5). De gesprekken vormen de basis om
medewerkers uit te dagen de regie over hun eigen ontwikkeling te
nemen. Hierdoor is ook maatwerk van bestedingsdoeleinden van het
PBB mogelijk. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met het feit
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dat er verschillen zijn in het bewustzijn van medewerkers over hoe het
PBB te gebruiken.

2.4

Administratie
Bij de introductie van het PBB hadden de meeste waterschappen de
systematiek van administratie ervan nog niet geheel op orde. Veelal is
in eerste instantie gekozen voor een eenvoudige tijdelijke methode zoals
bijvoorbeeld het opstellen van aparte Excel-bestanden en het handmatig
toesturen van losse rapportages. Ook een jaar na introductie is de
administratie omtrent het PBB voor veel waterschappen nog steeds niet
helemaal naar wens.
Ondanks de administratieve beperkingen verloopt de aanvraagprocedure
voor een PBB-besteding an sich over het algemeen goed, inclusief de
eventueel benodigde goedkeuring van de leidinggevende. Het gehele
aanvraagproces is vaak ingebouwd in een personeelsinformatiesysteem
zoals bijvoorbeeld Youpp of YouForce.
Het is voor waterschappen met name complex om een koppeling te
maken tussen een bestedingsaanvraag en de financiële administratie.
De kosten van bijvoorbeeld een opleiding zijn weliswaar bekend maar
het is vervolgens lastig om deze in een begroting te splitsen tussen het
centraal opleidingsbudget of het PBB dan wel om het besteed PBB
inzichtelijk te maken voor de individuele medewerker. Dit omdat alles
vaak op één begrotingsnummer staat. Daarnaast gebeurt de facturatie
ook soms weer op een andere plek. Slechts één geïnterviewd
waterschap heeft het PBB wel administratief geheel op orde. Zij werken
met het personeelsinformatiesysteem ADP Workforce in combinatie met
het leer-managementsysteem PlusPort (zie onderstaand kader).

Best Practice
Bij waterschap F kunnen medewerkers op PlusPort inloggen met een inlognaam en
wachtwoord. In dit leer-managementsysteem wordt een aanbod van
bestedingsdoeleinden aangeboden waar medewerkers zich zelf voor kunnen
inschrijven. Hiervoor dienen zij een aanvraagformulier in het
leer-managementsysteem in te vullen waarop kan worden aangegeven met welk
belang, motivatie en tegen welke kosten het bestedingsdoeleinde verlangt wordt.
Leidinggevenden geven vervolgens akkoord. Na goedkeuring worden
bestedingsaanvragen automatisch afgeschreven in de financiële administratie.
Medewerkers die wensen hebben wat betreft het aanbod aan
bestedingsdoeleinden, kunnen deze via PlusPort kenbaar maken.
Maatwerkaanvragen kunnen na goedkeuring handmatig worden afgeboekt.
Medewerkers kunnen de bestedingen van hun PBB inzien. PlusPort maakt het voor
waterschap F makkelijk(er) om bestedingsaanvragen te clusteren en rapportages
op maat te maken, bijvoorbeeld per PBB, per afdelingsbudget, etc.

Financiën
Het merendeel van de waterschappen reserveert jaarlijks voor het PBB
duizend euro per persoon in de begroting. PBB-gelden die aan het eind
van het jaar niet zijn opgebruikt, worden verschoven naar het nieuwe
begrotingsjaar. Sommige respondenten zien dit niet als het meest ideale
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scenario. De kans bestaat hierdoor namelijk dat bestedingsaanvragen
niet allemaal kunnen worden gehonoreerd indien alle medewerkers
tegelijkertijd het PBB zouden opnemen. In de praktijk blijkt echter dat
dit tot nu toe nog niet heeft geleid tot het weigeren van
bestedingsaanvragen. De meeste medewerkers hebben op dit moment
nog geen gebruik gemaakt van hun PBB. In het algemeen verwachten de
respondenten wel dat het volledig begrote bedrag aan PBB in vijf jaar
tijd zal worden besteed door de medewerkers. In de interviews is een
paar keer een kanttekening geplaatst over de hoogte van het budget.
Het budget van vijfduizend euro per vijf jaar is volgens deze
respondenten vrij beperkt om (al dan niet voor een bepaalde functie) te
besteden aan persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit. Ook gaf
één van de respondenten aan dat automatiseringsopleidingen, die
steeds vaker door medewerkers worden gewenst, vrij duur zijn en
hierdoor niet financieel haalbaar zullen zijn vanuit alleen het PBB.

2.5
Gesprekscyclus als
basis

Gespreksonderwerp
Over het algemeen wordt het PBB bij de meeste waterschappen ingebed
als gespreksonderwerp in de gesprekscyclus. De gesprekscyclus wordt
door veel respondenten gezien als het moment om de inzet van het PBB
te bespreken. Op verschillende momenten in de gesprekscyclus wordt
bijvoorbeeld stilgestaan bij waar de medewerker staat, wie de
medewerker is, wat de competenties van de medewerkers zijn, wat de
medewerker wil en wat er nodig is om doelen te bereiken. In het
algemeen wordt in de gesprekken eerst gekeken hoe de medewerker
zich verder kan ontwikkelen in de huidige functie. Pas daarna volgt een
verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden naar een andere functie
binnen of buiten de organisatie. Het PBB wordt ook regelmatig
toegepast in combinatie met Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP’s).

Best Practice
Waterschap G biedt leidinggevenden een checklist met concrete vragen, zodat
leidinggevenden tijdens de gesprekken worden geholpen om de juiste vragen aan
de medewerker te stellen over de duurzame inzetbaarheid en daarmee de inzet
van het PBB.

Bij de meeste waterschappen is het bespreken van het PBB als vast
onderdeel in de gesprekscyclus voortaan opgenomen. Daarnaast zijn er
ook enkele waterschappen die juist expliciet aangeven dat het PBB niet
een vast onderdeel dient te zijn in de gesprekscyclus. Volgens hen moet
er een duidelijke aanleiding zijn om dit in het gesprek ter sprake te
brengen. Dit kan enerzijds een wens zijn van de medewerker of
anderzijds een wijziging in de dagelijkse werkzaamheden binnen het
waterschap.
Continue dialoog
Hoewel het PBB meestal in de gesprekscyclus wordt verankerd, geven
diverse waterschappen aan dat eigenlijk de continue dialoog tussen
leidinggevenden en medewerkers over de ontwikkeling centraal zou
moeten staan. De dialoog zou volgens een respondent sneller en
frequenter moeten plaatsvinden. Dit kan kort en bondig, zo lang maar
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aan de ontwikkeling van de medewerker aandacht is besteed. Het PBB
kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Collega’s
Een aantal waterschappen stimuleert het bespreekbaar maken van de
besteding van het PBB met collega’s. Medewerkers zouden over hun
eigen ontwikkeling met collega’s moeten praten en feedback ophalen
over hoe collega’s naar hun manier van zelfregie kijken en
werkzaamheden uitvoeren.
Veilig voelen
Een paar waterschappen geven aan dat het belangrijk is dat
medewerkers zich veilig voelen om over hun ontwikkelingswensen en
-mogelijkheden te kunnen praten. Bepaalde wensen durven namelijk
niet altijd te worden besproken. Hiervoor moet ruimte worden geboden.
Het helpt als medewerkers bekend zijn met de ambities van het
waterschap en hun keuzes hierop afstemmen.

2.6
Koppeling PBB en
andere nieuwe SAWafspraken

Koppeling met nieuwe SAW-afspraken
In de nieuwe SAW zijn ook afspraken gemaakt ten aanzien van
aanstelling in algemene dienst en zes jaar werkgarantie
Een koppeling tussen de inzet van het PBB en dergelijke nieuwe
afspraken wordt in de praktijk nauwelijks gemaakt. Slechts een paar
respondenten ziet wel een koppeling met het PBB maar op
organisatieniveau wordt hier vooralsnog niets mee gedaan.
Algemene dienst
De drie respondenten die wel een koppeling zien geven aan dat de
aanstelling in algemene dienst vooral bedoeld is om te reflecteren op
het verloop van de loopbaan. In theorie zou het ervoor moeten zorgen
dat medewerkers om zich heen blijven kijken en nadenken over hun
loopbaan binnen de organisatie. Het PBB dient volgens deze
respondenten daarbij als faciliterend instrument. De bovenstaande
SAW-gedachte komt volgens deze respondenten in de praktijk echter
nog zeer beperkt van de grond. Om een koppeling te maken met het
PBB zou het volgens deze respondenten goed zijn om eerst meer
betekenis te geven aan de algemene indiensttreding: wat houdt het in
en wat betekent het voor de medewerker?
6-jaar werkgarantie
De koppeling tussen de inzet van het PBB en de zes jaar werkgarantie
bij reorganisatie, wordt op twee respondenten na, in het interview niet
gemaakt. De ene respondent geeft aan dat een zes jaar durende
werkgarantie aan de ene kant ruimte biedt voor medewerkers om zich te
ontwikkelen maar aan de andere kant ook weerhoudt om dit te gaan
doen. Het is immers voor een medewerker makkelijker om stappen te
zetten wanneer hij weet dat hij de komende zes jaar niet zal worden
ontslagen. De baangarantie kan tegelijkertijd ook medewerkers juist een
vrijbrief geven om zichzelf te onthouden van ontwikkeling.
De andere respondent geeft aan dat een zes jaar durende werkgarantie
de externe mobiliteit niet zal stimuleren en daarmee ook niet het
gebruik van het PBB. De medewerkers hoeven immers in een dergelijke
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situatie geen verantwoordelijkheid te nemen over hun externe
mobiliteit.

2.7
Inzet op
bewustwording

Activiteiten om inzet PBB te faciliteren en stimuleren
In de praktijk blijkt dat er meer nodig is om de inzet van het PBB te
faciliteren en stimuleren dan alleen communicatie over de inhoud en de
werkwijze. Hiervoor worden door waterschappen extra activiteiten
ontplooid om leidinggevenden en medewerkers bewust te maken over
hun eigen rol met betrekking tot ontwikkeling en mobiliteit en de
eventueel daarbij behorende inzet van het PBB.
Trainingen voor leidinggevenden
In de praktijk krijgen leidinggevenden diverse trainingen aangeboden
om met medewerkers een goed gesprek te kunnen voeren over hun
ontwikkeling. De volgende trainingen worden bijvoorbeeld bij
waterschappen gegeven:
•

Een managementtraining waarbij de nadruk wordt gelegd op het
managen van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit in
combinatie met verschillende typen persoonlijkheden op de
werkvloer;

•

Een managementtraining waarin leidinggevenden geleerd wordt hoe
men drijfveren van medewerkers kan herkennen en daarmee hun
wensen ten aanzien van de toekomst in kaart kan brengen;

•

Een managementtraining waarin leidinggevenden geleerd wordt op
een coachende manier de ontwikkeling van medewerkers te
stimuleren.

Best Practice
Waterschap H laat leidinggevenden bewust ook zelf reflecteren over wat mobiliteit
en vitaliteit voor henzelf betekent. Hierdoor kunnen zij een beeld vormen van de
problemen waar zij zelf tegenaanlopen en inzien hoe zij medewerkers kunnen
stimuleren tot het maken van de juiste keuzes. Het creëert bewustzijn over hoe
om te gaan met het PBB. De meeste leidinggevenden hebben binnen dit
waterschap hier nu een goed beeld van.

Via eigen academie
In de sector werken verschillende waterschappen met een eigen of met
andere waterschappen gedeelde opleidingsacademie. Het actief
aanbieden van opleidingen en trainingen lijkt medewerkers in de
praktijk meer aan te zetten tot het nadenken over hun loopbaan en
daarmee uiteindelijk ook over de inzet van hun PBB. De
bestedingsmogelijkheden van het PBB worden op een dergelijke wijze
meer concreet voor de medewerker. Het werken met een
opleidingsacademie heeft volgens één van de waterschappen daarnaast
als bijkomend voordeel dat de prijs-kwaliteitverhouding van het aanbod
kan worden geoptimaliseerd. Ook kunnen op een dergelijke wijze
factuurstromen worden verminderd doordat vaste leveranciers van het
opleidingsaanbod facturen kunnen bundelen.
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Tijdelijke klussen
De inzet van het PBB wordt door waterschappen soms ook gestimuleerd
door medewerkers tijdelijk te laten veranderen van werkzaamheden of
werkplek. Deze verandering geeft medewerkers nieuwe inzichten over
hun ontwikkelwensen en -mogelijkheden en hiermee de besteding van
het PBB. De volgende voorbeelden zijn genoemd:
•

Klussenbank. Bij diverse waterschappen wordt hiermee gewerkt.
Via de klussenbank kunnen medewerkers tijdelijk andere werkzaamheden
verrichten binnen de organisatie.

•

Detachering. Medewerkers krijgen de kans om gedurende een langere
periode bij een samenwerkende organisatie te werken.

•

Wisselweek. Gedurende een week kan een werknemer voor een andere
organisatie werken.

Overige activiteiten
Ook worden er in de sector andere losstaande activiteiten uitgevoerd
dan wel opgezet om het gebruik van het PBB te stimuleren,
bijvoorbeeld:
•

Vitaliteitskeuring. Een waterschap laat medewerkers periodiek deelnemen
aan een medisch onderzoek door een vitaliteitscoach. Dit heeft de
aanvraag van het PBB voor vitaliteitsbestedingen bevorderd.

•

Vakinhoudelijke trainingen. Een ander waterschap biedt zelf
vakinhoudelijke trainingen voor medewerkers. Hierdoor worden ze
geholpen om in de toekomst breder inzetbaar te zijn.

•

Mogelijk vervallen van functies. Ook is er een waterschap die
medewerkers bewust prikkelt na te denken over de inzet van hun PBB
door hen af te laten vragen wat zij gaan doen mochten hun functies
komen te vervallen.

•

Koerskaart. Een waterschap wil talenten van medewerkers in kaart
brengen met behulp een koerskaart. De koerskaart helpt medewerkers uit
te zoeken wat hun talenten zijn, wat bij hen past en wat niet. De
koerskaart is op het moment van het onderzoek nog in ontwikkeling.

2.8

Organisatiecultuur

Inzet PBB lijkt

De inzet van het PBB lijkt sterk af te hangen van de organisatiecultuur

afhankelijk van

binnen waterschappen. In het geval een waterschap volop bezig is met

cultuur

de ontwikkeling van medewerkers, dan ligt de besteding van het PBB
over het algemeen wat hoger. Het PBB is binnen een dergelijke cultuur
een logische vervolgstap; het is een instrument voor medewerkers om
te helpen bij ontwikkeling. Het PBB dient volgens respondenten in deze
organisaties geen losstaand middel te zijn, maar moet vervlochten
worden met andere zaken binnen het waterschap.
Ook het invoeren van een procesgerichte manier van werken zal volgens
een respondent voor meer besteding van het PBB zorgen. Deze
organisatie brede manier van samenwerking verwacht van medewerkers
een innovatieve manier van werken. Dit brengt met zich mee dat
medewerkers ook vaker gesprekken met hun leidinggevenden zullen
voeren om te horen wat er van hen wordt verwacht en hoe ze bij
kunnen blijven bij de huidige ontwikkelingen. Hierbij is een belangrijke
rol voor de leidinggevenden weggelegd. Deze dienen een vertaling te
maken van de langere termijn doelstellingen van het waterschap naar

22
C11798

mogelijke bestedingsdoeleinden voor het PBB. Het hogere management
van het waterschap kan leidinggevenden hierbij faciliteren door helder
aan te geven wat de organisatiedoelstellingen en organisatiestrategie is.
Dit is van belang om leidinggevenden te laten weten hoe zij
medewerkers kunnen begeleiden in hun ontwikkeling en inzetbaarheid
binnen de organisatie.

23
C11798

