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Wat is de Personeelsmonitor Gemeenten?

• Jaarlijkse benchmark voor HR-kengetallen bij gemeenten

• 2 bronnen: geanonimiseerde salarisbestanden + internet vragenlijst

• 352 gemeenten waarvan 58 gemeenten ambtelijk gefuseerd zijn 

tot een werkorganisatie

• Uitgangspunt: 317 gemeentelijke organisaties én alleen 

gemeentepersoneel



Personeelsmonitor Gemeenten 2021

Krappe arbeidsmarkt zet gemeentelijke 

dienstverlening onder druk
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Bezetting opnieuw toegenomen
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Redenen groei



7

Verwachting voor 2022
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Groei in zelfde functiegebieden



Klein uitstapje..



Moeilijk vervulbare vacatures



Belemmeringen in uitvoering



Uitstroom neemt toe én versnelt



Vasthouden jong talent blijft een
uitdaging..                                                                                                                           



…net als ander talent                                                                                                                       



Kennis & expertise blijft grotendeels 

behouden



Hoe dan wel?



Externe inhuur



Ziekteverzuim gestegen



Andere opvallende zaken 

• Gemiddelde leeftijd gedaald naar 47,4 jaar (2020: 47,8 jaar)

• Voor het eerst is het aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar even 

groot als het aandeel 60 jaar (16,9%)

• Aandeel stagiairs, trainees, werkervaringsplekken nauwelijks    

veranderd



Andere opvallende zaken 

• Groei vooral in hogere loonschalen, krimp in lagere schalen

• Iets minder dan helft heeft een generatiepact/vitaliteitspact

• 7% heeft specifiek een ouderenbeleid (anders dan 

generatiepact/vitaliteitspact)

• Belangrijkste effect Corona: thuiswerken!



Belangrijkste HR thema’s 



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



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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