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Jaarprogramma 2023 
Werven, binden en boeien
De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook zijn effect op 
de sector waterschappen. Voldoende gekwalificeerde 
medewerkers zijn van essentieel belang voor het (blijven) 
uitvoeren van de complexe opgaven in het waterbeheer. 
Een aantrekkelijke organisatie is meer dan ooit een 
voorwaarde voor het succesvol werven, binden en boeien 
van medewerkers. Als kennispartner ondersteunt A&O 
fonds Waterschappen organisaties en medewerkers hierbij: 
samen in beweging!

Profileren op arbeidsmarkt 
De krapte op de arbeidsmarkt vergt momenteel grote inspanningen voor 
organisaties in de sector waterschappen op het gebied van werving en selectie 
en het inwerken van nieuwe medewerkers. Het imago-onderzoek 2022 van 
A&O fonds Waterschappen laat zien dat bij veel potentiële medewerkers nog 
onbekendheid bestaat over het werk van waterschappen en de carrièremoge-
lijkheden. Organisaties hebben grote behoefte aan samenwerking en sectorale 
afstemming op het gebied van arbeidsmarktprofilering en werving en selectie.
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Van digitalisering naar digitale transformatie
De implementatie van innovatieve digitale technologieën in de sector zet door. 
In organisaties vraagt dit om een digitale transformatie in cultuur, kern- 
processen, medewerkers en hun manier van werken. Aandacht voor de digi-
vaardigheid en het digibewustzijn van medewerkers is hierbij van belang. Bij 
deze transformatie is een belangrijke rol weggelegd voor HR-professionals 
op het gebied van organisatieverandering en leren en ontwikkelen. Daarnaast 
brengt digitalisering door de toenemende krapte aan ICT- en dataprofessionals 
voor veel organisaties ook een arbeidsmarktvraagstuk met zich mee.
 
Werven, binden en boeien van jongeren
Voor de vergrijzende sector waterschappen is het nú werven, binden en boeien 
van jongeren van cruciaal belang voor het borgen van toekomstbestendige 
organisaties. De instroom van jongeren in de sector is de laatste jaren licht 
gestegen. Echter, veel jongeren verlaten de sector ook weer relatief snel. 
Enerzijds vanwege carrièreontwikkeling, maar anderzijds ook vanuit onvrede 
over onder andere het benutten van hun talenten, doorgroeimogelijkheden en 
bureaucratie. Het behouden van jongeren vraagt nadrukkelijk om een goed 
onboardingproces en het periodiek monitoren van wensen en behoeften. 

Aantrekkelijke organisaties 
Het creëren van een aantrekkelijke organisatie is meer dan ooit een voor-
waarde voor het succesvol werven, binden en boeien van medewerkers. 
Aantrekkelijkheid zit hem hierbij niet alleen in de primaire arbeidsvoor-
waarden. Hierbij kan ook gedacht worden aan stijl van leiderschap, visie en 
resultaatgerichtheid, interne communicatie, diversiteit, sociale veiligheid, 
aandacht voor persoonlijk welzijn, gezondheid en ontwikkeling, talent- 
management etc. In aantrekkelijke organisaties fungeren medewerkers 
uiteindelijk als ambassadeurs van hun organisatie richting de buitenwereld.

'De sector heeft veel te bieden waar zowel 
mbo’ers als hbo’ers op de arbeidsmarkt 
waarde aan hechten, zo blijkt uit het recente 
imago-onderzoek. Wat we in huis hebben 
moeten we nu goed in de etalage zetten.'
Yoran Bovenkerk |
vicevoorzitter bestuur A&O fonds en bestuurder FNV Overheid
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HR-innovaties 
Bovenstaande vraagstukken vormen in 2023 een uitdaging voor onder 
andere HR-professionals. Zowel bij het werven als bij het binden en blijven 
boeien van medewerkers vraagt het van hen om een kritische blik op de 
effectiviteit van huidige HR-strategieën en instrumenten. HR-innovaties en 
een andere denkwijze op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau 
kunnen mogelijk oplossingen bieden voor huidige vraagstukken. In het licht 
van de digitale transformatie verdient de verdere toepassing van HR- 
analytics, een meer datagedreven manier van werken in HR, aandacht.

Jaarprogramma 2023
De geschetste opgaven waar de sector voor staat, vragen om gezamenlijke 
denkkracht en inspanning. Zowel van sectorpartijen, organisaties als mede-
werkers. Als kennispartner ondersteunt A&O fonds Waterschappen deze 
partijen hierbij. In dit jaarprogramma lees je op welke thema’s en met welke 
activiteiten wij jullie in 2023 ondersteuning bieden. Samen in beweging!

'Aantrekkelijk werven is één ding, 
aantrekkelijk blijven is echt van een andere 
orde. Jonge mensen willen gevarieerd werk, 
uitdaging, feedback en groei. Voor de sector 
ligt er een grote opgave om dat goed en 
dynamisch te organiseren.'
Piet Sennema |
voorzitter bestuur A&O fonds en 
secretaris-directeur Waterschap Aa en Maas
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A&O fonds 
Waterschappen
15 jaar kennispartner 
A&O fonds Waterschappen is dé kennispartner voor de 
sector voor de ontwikkeling van toekomstbestendige en 
weerbare organisaties en medewerkers. Sociale partners 
vormen het bestuur van het fonds. De activiteiten van het 
fonds richten zich op kennisontwikkeling, kennisdeling, 
faciliteren, inspireren en verbinden. In 2023 viert het 
fonds zijn 15-jarig jubileum. 

Fonds van sociale partners
Sociale partners in de sector waterschappen hebben in 2008 aan de cao-
tafel de stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen (A&O 
fonds Waterschappen) opgericht. Zij vormen ook het paritaire bestuur van het 
fonds. Het fonds werkt als schakel tussen de cao-tafel en de 35 organisaties 
in de sector die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen en hun 
ruim 14.000 medewerkers. Het gaat hierbij om 21 waterschappen/hoog-
heemraadschappen en 14 hieraan gelieerde organisaties zoals belasting- 
kantoren, waterlaboratoria en overkoepelende sectororganisaties.
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Ontwikkeling van organisaties en medewerkers
Het fonds zet met zijn activiteiten in op de ontwikkeling van aantrekkelijke, 
innovatieve, toekomstbestendige en lerende organisaties met een gezond en 
veilig werkklimaat. Dit met als doel om optimaal invulling te kunnen (blijven) 
geven aan hun maatschappelijke doelstellingen. Daarnaast richten we onze 
activiteiten op de ontwikkeling van wendbare en weerbare medewerkers. 
Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en duurzame 
inzetbaarheid en die hun talenten optimaal kunnen en willen inzetten voor 
het bereiken van de organisatiedoelen.

Onze doelgroepen
Belangrijke doelgroep van het fonds zijn de stakeholders betrokken bij 
de beleidsontwikkeling op sector- en organisatieniveau: management, 
P&O-professionals, gezond-en-veilig-werkenprofessionals, leidinggevenden, 
medezeggenschap, cao-partijen etc. Onze activiteiten voor deze doelgroep 
richten zich op het ondersteunen bij de beleidsontwikkeling op sectoraal 
of lokaal niveau. Het bereiken van medewerkers als doelgroep vindt veelal 
plaats in samenwerking met de eerdergenoemde stakeholders. Zij fungeren 
hierbij als intermediair.

Vraaggestuurd werken
Kennisontwikkeling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden vormen 
de rode draad in onze activiteiten. Deze bestaan uit het uitvoeren van onder-
zoeks- en monitoringstrajecten, instrumentontwikkeling, informatie- 
voorziening, faciliteren van platforms en online en fysieke bijeenkomsten, 
agenderen van thema’s en subsidieregelingen. Bij al onze werkzaam- 
heden staat een vraaggestuurde aanpak centraal. Voorwaarde hiervoor is een 
nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders uit het veld. Bij alle 
activiteiten vormt cocreatie met de sector het uitgangspunt.

Flexibele project- en netwerkorganisatie
A&O fonds Waterschappen opereert als een kleine project- en netwerk- 
organisatie met een jaarlijks activiteitenprogramma en een vaste en flexi-
bele schil van externe ondersteuners. De A&O fondsen van waterschappen, 
gemeenten en provincies zijn samen gehuisvest in Den Haag. Daar waar 
mogelijk vindt samenwerking plaats tussen de fondsen op thema’s en activi-
teiten. Financiering van het fonds vindt geheel plaats door een bij cao 
geregelde afdracht vanuit organisaties in de sector van 0,12% van de jaar-
lijkse totale loonsom.
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Activiteiten 2023
Actuele thema’s 
Ook in 2023 vormt kennisontwikkeling, kennisdeling, 
faciliteren, inspireren en verbinden de kern van de 
activiteiten van A&O fonds Waterschappen. Wij richten ons 
hierbij op diverse actuele thema’s rond de ontwikkeling 
van organisaties en medewerkers binnen de sector 
waterschappen. 
  
Leren en ontwikkelen
Een leven lang ontwikkelen is ook van toepassing op medewerkers in de 
sector waterschappen. Veranderingen in werk vragen van medewerkers om 
andere competenties en vaardigheden. Van organisaties vragen deze  
uitdagingen om een cultuur van leren en ontwikkelen. Medewerkers nemen 
in deze lerende organisaties hierover zelf de regie.
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Platform leren en ontwikkelen
A&O fonds Waterschappen faciliteert ook in 2023 een platform leren en 
ontwikkelen. Doel van dit platform is om kennisuitwisseling en samenwerking 
tussen opleidingsprofessionals die werken binnen waterschapsorganisaties te 
vergroten en zo bij te dragen aan kwaliteitsbevordering en een stimulerende 
leercultuur binnen organisaties. Daarnaast dient het platform ook als denktank 
voor ondersteunende activiteiten van het A&O fonds op het thema leren en 
ontwikkelen. Naast bijeenkomsten organiseert het platform ook focusgroepen 
op specifieke thema’s rond leren en ontwikkelen. In 2023 werkt het A&O fonds 
onder andere aan een handreiking voor het vaststellen van de effectiviteit van 
leer- en ontwikkelactiviteiten op organisatieniveau. 
 
Loopbaanontwikkeling
Het op juiste wijze gebruikmaken van beschikbare talenten van mede- 
werkers, draagt bij aan het boeien van deze medewerkers. Loopbaan- 

ontwikkeling ondersteunt medewerkers bij het ontdekken van hun talenten 
en de begeleiding naar een passende functie, taak of rol waar hun talenten 
het best tot hun recht komen. Dit kan zowel binnen de eigen organisatie of 
elders binnen of buiten de sector.

Platform loopbaanontwikkeling
A&O fonds Waterschappen ondersteunt ook in 2023 het platform loopbaan-
ontwikkeling waarin collega’s met elkaar kennis delen over loopbaanontwik-
keling. Doel van het platform is om de positie, kwaliteit en effectiviteit van 
loopbaanprofessionals te versterken. Zowel van interne als externe loop-
baanprofessionals die werken binnen de sector. Deelnemers aan het platform 
doen dit door actief kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen.

Loopbaaninstrumenten
Voor de ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij loopbaan-
ontwikkeling, faciliteert het A&O fonds daarnaast twee instrumenten. Al 
enkele jaren biedt het A&O fonds de digitale Loopbaanscan aan. Deze Loop-
baanscan zal begin 2023 worden vervangen door de Talent Navigator. Deze 
scan is voortgekomen uit doorontwikkeling van de Loopbaanscan. De gratis 
Talent Navigator helpt medewerkers in de sector om inzicht te verkrijgen in 
hun talenten en ontwikkelpotentieel. In 2023 ondersteunt het A&O fonds de 
implementatie van de Talent Navigator in organisaties.

De aanpak Loopbaan op peil is een hulpmiddel voor leidinggevenden en 
medewerkers om een loopbaangesprek goed voor te bereiden. Een prakti-
sche Praatkaart dient als leidraad tijdens het gesprek en zorgt ervoor dat de 
belangrijkste bespreekpunten voor de loopbaanontwikkeling van een mede-
werker aan bod komen. Daarnaast is er een ondersteunende website  
www.loopbaanoppeil.nl.

http://www.loopbaanoppeil.nl
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Digitale transformatie
De digitalisering in de vorm van implementatie van innovatieve digitale 
technologieën treft vrijwel alle organisaties in de sector. Dit vraagt om een 
digitale transformatie in cultuur, kernprocessen, medewerkers en hun manier 
van werken. Aandacht voor de digivaardigheid en het digibewustzijn van 
medewerkers is hierbij van belang. Bij deze transformatie is een belangrijke 
rol weggelegd voor HR-professionals op het gebied van organisatie- 
verandering en leren en ontwikkelen.

Activiteiten
In 2022 voerde het A&O fonds een verkenning uit naar de impact van digitale 
transformatie op werk, medewerkers en HR-beleid. Voornaamste doelstelling 
van deze verkenning was om na te gaan op welke elementen van de digitale 
transformatie het A&O fonds de komende jaren een ondersteunende rol kan 
spelen in de sector. Op basis van de verkenning legt het A&O fonds in 2023 
het accent op de volgende activiteiten:
 
• Periodieke organisatie van het Digi-café samen met het Waterschapshuis 

voor de uitwisseling van kennis rond digitale transformatie tussen HR- en 
digitaliseringsprofessionals in de sector.

• Het faciliteren van organisaties bij het in kaart brengen van de verandering 
van functies en het op sectoraal niveau inventariseren en beschrijven.

• Het verzamelen, ontwikkelen, delen en stimuleren van activiteiten die 
bijdragen aan de bewustwording van medewerkers over de impact van 
digitale transformatie op hun (toekomstige) werk.

• Het meenemen van de knelpunten rond het aantrekken en behoud van 
ICT- en dataspecialisten in het lopende project arbeidsmarkt.

• Het gezamenlijk met het Waterschapshuis optrekken rond overlappende 
activiteiten op het gebied van impact digitale transformatie op werk, 
medewerkers en HR-beleid.
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Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt vergt momenteel grote inspanningen voor 
organisaties in de sector waterschappen op het gebied van werving en 
selectie en het inwerken van nieuwe medewerkers. Organisaties investeren 
hiervoor onder andere in de ontwikkeling van organisatiespecifieke arbeids-
marktcampagnes, het structureel inhuren van recruiters en het inzetten van 
medewerkers als ambassadeurs van de organisatie. Daarnaast bestaat er 
een wens voor intensievere sectorale samenwerking en sectorale activiteiten 
op arbeidsmarktvraagstukken.

Platform arbeidsmarkt
Het A&O fonds gaat in 2023 door met het faciliteren van het platform 
arbeidsmarkt. Het platform is vooral gericht op kennisdeling tussen organi-
saties over arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie en onboarding. 
Daarnaast dient het als denktank voor ondersteunende activiteiten van het 
A&O fonds op het thema arbeidsmarkt. In 2023 volgt vanuit het A&O fonds 
een verdere verkenning van de mogelijkheden voor een sectorale arbeids-
marktaanpak samen met andere sectorpartijen.

Handreiking Medewerkersreis Waterschappen
Ook in 2023 stelt het A&O fonds de handreiking Medewerkersreis Water-
schappen ter beschikking. De handreiking helpt organisaties met het werven, 
binden en behouden (staying onboard) van medewerkers. Hierbij is aandacht 
voor alle zes fasen die een medewerker doorloopt: van de arbeidsmarkt-
communicatie en werving en selectie, tot de pre-, on- en staying onboard 
en offboarding van medewerkers. De handreiking wordt in 2023 ook 
geactualiseerd.
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Gezond en veilig werken
Aantrekkelijke organisaties kenmerken zich ook door gezonde en veilige werk-
omstandigheden. Het werk in de sector waterschappen brengt risico’s met zich 
mee voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Het beheersen van 
deze risico’s vraagt om passend beleid en investering in houding en gedrag 
van medewerkers. Hierbij is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor werk-
gever en medewerker.
  
Forum gezond en veilig werken sector waterschappen
Ook in 2023 faciliteert het A&O fonds het digitale forum rond gezond en 
veilig werken in de sector waterschappen. Gezond-en-veilig-werken- 
professionals uit de sector kunnen dit digitale platform gebruiken voor het 
uitwisselen van vragen en kennis.

Arbocatalogi
De arbocatalogi van het A&O fonds vormen een belangrijke leidraad voor de 
beleidsontwikkeling en -uitvoering rond gezond en veilig werken op organi-
satieniveau. In 2023 publiceert het A&O fonds twee aangepaste arbocatalogi 
(‘Alleen werken’ en ‘Biologische agentia’) en worden twee nieuwe arbocatalogi 
voor toetsing aangeboden aan de Arbeidsinspectie (‘Gevaarlijke stoffen’ en 
‘Hybride beeldschermwerken’). Daarnaast start het actualiseren van twee 
bestaande arbocatalogi (‘Explosieveiligheid’ en ‘Besloten ruimten’).

Branche RI&E
De Branche RI&E Waterschappen van het A&O fonds vormt hét instrument 
in de sector voor de inventarisatie en evaluatie van gezondheids- en veilig-
heidsrisico’s. In 2022 stelt het A&O fonds dit instrument weer kosteloos ter 
beschikking aan organisaties. Ook start het fonds met een traject voor het 
overstappen naar een andere leverancier van de Branche RI&E.
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Duurzaam werken
De afgelopen jaren ondersteunde het A&O fonds organisaties met onder 
andere in-company workshops en een subsidieregeling bij de ontwikkeling 
van een integraal beleid rond duurzaam werken. Onder duurzaam werken 
verstaan we dat medewerkers enerzijds gezond, vitaal, gemotiveerd en met 
plezier werken en anderzijds dat zij met hun individuele talenten en kennis 
een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoel- 
stellingen. Een integraal beleid dat de diverse thema’s van duurzaam werken 
verbindt, vormt hiervoor de basis. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan het 
binden en boeien van medewerkers.

Handreiking Duurzaam werken
In 2023 lanceert het A&O fonds de handreiking Duurzaam werken; een stap-
penplan om zelf als organisatie aan de slag te gaan met een strategisch en 
integraal plan voor duurzaam werken. Rond de handreiking organiseert het 
A&O fonds ondersteunende activiteiten. 

Hybride werken
Na het beëindigen van de coronamaatregelen in het voorjaar van 2022, 
konden organisaties in de sector waterschappen verder invulling geven 
aan beleid en uitvoering rond het hybride werken van hun medewerkers: 
het werken op kantoor, thuis of elders. Voor veel organisaties levert dit nog 
steeds vraagstukken op.

Platform hybride werken
Ook in 2023 faciliteert het A&O fonds daarom een platform hybride werken. 
In het platform hybride werken delen professionals betrokken bij beleids- 
vorming rond hybride werken (HR, facilitair, ICT) hun vragen, kennis en 
ervaringen over hybride werken. Ook zal begin 2023 een monitor worden 
uitgezet onder organisaties naar de stand van zaken rond hybride werken en 
ondersteuningsbehoeften vanuit het A&O fonds.

Diversiteit en inclusiviteit
De aandacht voor inclusief werkgeverschap neemt toe binnen de sector 
waterschappen. Organisaties streven hiermee naar een betere afspiegeling 
van het personeelsbestand met de samenleving. De sector heeft hierbij als 
overheidssector ook een voorbeeldfunctie. Het thema diversiteit en inclusi-
viteit heeft zich de afgelopen jaren binnen de sector waterschappen vooral 
gericht op de doelgroep van de Wet banenafspraak. In 2023 zal dit worden 
verbreed naar andere doelgroepen die aandacht verdienen in het diversi-
teitsvraagstuk binnen de sector zoals: vrouwen, jongeren, mensen met een 
andere etnische en culturele achtergrond, mensen uit de LHBTI+ groep etc.
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Platform diversiteit en inclusiviteit
A&O fonds Waterschappen ondersteunt ook in 2023 binnen de sector water-
schappen een platform voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de 
beleidsthema’s diversiteit en inclusiviteit. Hierin zal sterker dan voorheen 
meer het accent worden gelegd op de diverse doelgroepen als het gaat om 
diversiteit en inclusiviteit. Het doel van het platform inclusiviteit is kennis- 
uitwisseling en samenwerking om zo tot inclusieve organisaties te komen. 
Daarnaast biedt het fonds de deelnemers hierbij ondersteuning met een 
sectoradviseur Wet banenadviseur.

Sectorprogramma Onbeperkte Denkers 
Op initiatief van A&O fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor 
waterschappen (Vwvw) en de vakbonden FNV en CNV, startte in april 2021 
het sectorprogramma Onbeperkte Denkers sector waterschappen. Het 
programma biedt de 35 organisaties die lid zijn van Vwvw een sectoraanpak 
en ondersteuning op maat bij het realiseren van banen voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Ook in 2023 zet het A&O fonds het programma voort 
inclusief de programmawebsite waterschappen.onbeperktedenkers.nl.

Monitor Banenafspraak 2022
Ieder jaar zet A&O fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder 
alle waterschapsorganisaties om de voortgang van de Wet banenafspraak te 
volgen. Voorjaar 2023 verschijnt de monitor Banenafspraak over 2022.

http://waterschappen.onbeperktedenkers.nl
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Jongeren
Organisaties komen de afgelopen jaren steeds meer tot het inzicht dat het 
binden en boeien van jongeren extra aandacht vergt. Naast het aantrekken 
van deze groep op de arbeidsmarkt, is actie nodig voor het duurzaam binden 
en boeien van jongere medewerkers binnen waterschapsorganisaties.

In gesprek
Het A&O fonds richt zich in 2023 op de vraagstukken rond jongeren. Hierbij 
werken wij actief samen met de jongerennetwerken binnen de sector. Begin 
2023 faciliteert het A&O fonds samen met de cao-tafel een bijeenkomst 
waarin een afvaardiging van jongeren uit de sector met elkaar en de cao- 
tafel in gesprek gaan over ervaren knelpunten en oplossingen. Aanvullend op 
de cao-tafel ontwikkelt het A&O fonds op basis van de uitkomsten van deze 
bijeenkomst verdere activiteiten.

Integriteit
Organisaties in de sector waterschappen dienen als overheidsorganisaties 
verantwoord en transparant te werken. Hiervoor voeren zij een integriteits-
beleid. Dit beleid maakt binnen organisaties aan medewerkers duidelijk wat 
goed ambtelijk handelen inhoudt en stimuleert hen om hiernaar te handelen. 
Om organisaties in de sector waterschappen te ondersteunen het integri-
teitsbeleid vorm te geven en te onderhouden, stelt A&O fonds Waterschap-
pen ook in 2023 de digitale toolbox Integriteit ter beschikking die tevens op 
onderdelen geactualiseerd zal worden.

HR-monitor 2022 en HR-dashboard
Vanaf 2023 voert A&O fonds Waterschappen jaarlijks in plaats van twee- 
jaarlijks de HR-monitor uit. Deze HR-monitor geeft inzicht in de ontwik-
kelingen bij waterschapsorganisaties in diverse HR-thema’s: formatie en 
bezetting, externe inhuur, mobiliteit, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, 
beloning, opleiden en ontwikkelen en agressie en arbeidsongevallen. De 
uitkomsten geven een beeld van de prestaties (kwantitatief en kwalitatief) 
van individuele waterschapsorganisaties en de sector in zijn geheel. Begin 
2023 start het veldwerk van de HR-monitor 2022, deze kent een aan- 
gepaste en efficiëntere opzet. De resultaten van de HR-monitor 2022 
verschijnen in het voorjaar van 2023.

HR-dashboard sector waterschappen
Het A&O fonds ontwikkelt in 2023 een HR-dashboard sector waterschap-
pen. Hierin worden onder andere de resultaten van de HR-monitor 2022 
opgenomen. Doel van het dashboard is om in de toekomst hierin ook andere 
waardevolle sectorale HR-data over de sector waterschappen, zowel van 
partijen binnen als buiten de sector, op te nemen. In 2023 voert het A&O 
fonds hiervoor een verkenning uit naar relevante HR-databronnen van 
binnen en buiten de sector.
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Sectoraal medewerkersonderzoek 2023
A&O fonds Waterschappen houdt om de twee jaar een sectoraal mede- 
werkersonderzoek onder alle ruim 14.000 medewerkers die werken bij 
organisaties in de sector waterschappen. Aanvullend op het sectorale deel 
kunnen organisaties in het medewerkersonderzoek aanvullende vragen en 
analyses opnemen voor hun eigen organisatie. Ook in het najaar van 2023 
voert het fonds weer het sectoraal medewerkersonderzoek uit. Hiervoor 
starten in het voorjaar 2023 de voorbereidingen. Eind 2023 ontvangen alle 
organisaties hun resultaten.

HR-innovatiesessies
De vraagstukken rond diverse HR-thema’s, zoals deze aan bod zijn gekomen 
in dit jaarprogramma 2023, vormen een forse uitdaging voor organisaties en 
HR-professionals in het bijzonder. Het vraagt van hen om een kritische blik 
op de effectiviteit van huidige HR-strategieën en instrumenten. HR-innova-
ties en een andere denkwijze op strategisch, tactisch en operationeel niveau 
kunnen mogelijk oplossingen bieden voor huidige vraagstukken.

HR-innovatiesessies sector waterschappen
Om HR-professionals in de sector hierbij te inspireren, organiseert A&O fonds 
Waterschappen in 2023 HR-innovatiesessies. Dit zijn sessies waarbij externe 
en interne HR-innovators vernieuwende HR-strategieën, -instrumenten 
en -denkwijzen delen met HR-professionals. Het betreft hier innovaties op 
diverse thema’s: arbeidsmarkt, werving en selectie, SPP, digitale transfor-
matie, HR-analytics, duurzame inzetbaarheid etc. Overkoepelend bestaat 
aandacht voor de integraliteit tussen de thema’s en innovaties.
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Digitale communicatiemiddelen
A&O fonds Waterschappen hanteert in 2023 de volgende digitale communi-
catiemiddelen om zijn doelgroepen te bereiken: 

Website aenowaterschappen.nl
In 2022 startte het A&O fonds met een nieuwe website in een nieuwe huis-
stijl. De website dient als belangrijkste communicatiemiddel van het fonds. 
Doelgroepen vinden hier een overzicht van activiteiten, agenda en publicaties 
onderverdeeld naar thema’s, instrumenten en onderzoek.

Serie webartikelen Praktijk 
Om inspirerende praktijkverhalen vanuit organisaties in de sector in de 
schijnwerpers te zetten, publiceert het A&O fonds in 2023 wederom een 
serie webartikelen onder de naam ‘Praktijk’. 
 
Overige communicatiemiddelen
Naast de bovenstaande middelen zet het fonds ook in 2023 weer de 
volgende communicatiemiddelen in:
• digitale nieuwsbrief;
• social media: Twitter, LinkedIn
• YouTube video-kanaal A&O fonds Waterschappen met films

Volg ons via:

https://twitter.com/AOWaterschappen
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-waterschappen/
https://www.youtube.com/channel/UCyUCbeMuSFNCrZimRF6r4mw
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A&O fonds Waterschappen,  
Den Haag, januari 2023

Tekst en eindredactie Bart de Zwart,  
A&O fonds Waterschappen en  
Walter Baardemans, BNB Teksten 
Vormgeving Beeldr
Fotografie Fotobeeldbank A&O fonds Waterschappen 
| Kees Winkelman 
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