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Rijksdiensten in het Noorden werken samen op het gebied van personele
capaciteit. Doel is om, meer en meer opererend als één werkgever, het werken in
de regio aantrekkelijker en effectiever te maken. Deze nieuwsbrief laat de mensen zien die deze
samenwerking betekenis geven en welke inspanningen worden gepleegd om het doel te bereiken.
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Directeur DICTU: “Samenwerking in het Noorden van groot belang”
“Wanneer we als afzonderlijke organisaties blijven opereren, gaan we het niet redden. Het belang
van samenwerken in het Noorden is erg groot.” Aan het woord is Gerdine Keijzer-Baldé,
algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Samen met collega-bestuurders van
CJIB, Doc-Direkt en DUO vormt zij de strategische sponsorgroep van programma Samenwerking
Rijk Noord. “We hebben elkaar nodig.”

Als directeur van een uitvoeringsorganisatie met kantoren in Assen en Zwolle, kent Gerdine de
uitdagingen waar de noordelijke regio voor staat. “Hoe blijven we aan goede mensen komen? Hoe
zorgen we ook in de toekomst voor perspectief? Rijksorganisaties worstelen met dezelfde
vraagstukken. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we hier beter een antwoord op vinden.”
Eén overheid
“Bij DICTU doen we al veel op het gebied van mobiliteit en loopbaanontwikkeling. We bieden
actief vacatures aan en doen mee aan diverse scholingsprogramma’s. Daarnaast probeert DICTU
in de arbeidsmarktcommunicatie samen met andere organisaties zich als één overheid te
profileren.”
Programma Samenwerking Rijk Noord helpt deze eenheid verder vorm te geven. “Het slechtste
wat we kunnen doen is mensen bij elkaar wegtrekken. Ik vind het belangrijk om goede afspraken
te maken over hoe we capaciteit kunnen delen. In plaats van elkaar te beconcurreren kunnen we
veel beter vanuit de gedachte van één werkgeverschap met elkaar optrekken. ”
Benieuwd naar wat Gerdine nog meer te zeggen heeft over samenwerken in de regio? Klik op de YouTubelink hierboven!

Actuele ontwikkelingen: SRN zet in op vier samenwerkingstrajecten
Samenwerking Rijk Noord zet in op samenwerkingstrajecten die Rijksdiensten helpen om meer
en meer als één noordelijke werkgever te opereren. Onze ambitie is om perspectieven te
(blijven) bieden aan medewerkers en om ook aantrekkelijk te zijn voor nieuw personeel.
Onderstaande trajecten krijgen vorm in projectontwerpen die momenteel met de sponsorgroep
worden afgestemd. We hopen dat gaandeweg steeds meer diensten hieraan een concrete
bijdrage willen leveren. Deze samenwerking zoeken we de komende periode pro-actief op!
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Uitgelicht: De solide basis van de Projectmanagerspool
Samenwerken loont! In onze nieuwe rubriek “Uitgelicht” belichten we in iedere nieuwsbrief een
samenwerkingsinitiatief in de noordelijke regio.

In de eerste aflevering vragen we Grietje Rusticus, afdelingsmanager Project- en
Programmamanagement bij DUO, naar de ervaringen en resultaten van de Projectmanagerspool.
Deze pool, waarin opdrachten voor ICT-projecten van DUO en I-Interim Rijk en resources bij
elkaar worden gebracht, ontstond uit samenwerking tussen deze organisaties en heeft onlangs
een solide basis gekregen in een convenant. Op dit moment zijn er vijf projectmanagers
werkzaam in de pool en op korte termijn zal daar een zesde projectmanager aan toe worden
gevoegd.

Concretere vorm
I-Interim Rijk en DUO vonden elkaar op
projectmanagement omdat bleek dat ervaringen bij de
ene organisatie zeer goed bruikbaar zijn bij de andere
organisatie. “Deze samenwerking heeft nu concretere
vorm gekregen”, vertelt Grietje. “Het sluiten van een
convenant was een belangrijke eerste stap, in maart dit
jaar. We hadden voor de uitwisseling van mensen wel
behoefte aan afspraken. Bijvoorbeeld over beheer van
contracten en over tekenbevoegdheid. We hebben de
evaluatie van het convenant net achter de rug en we
gaan nu verder met de bevindingen”.

Ondernemersplan
Ook CJIB is aangesloten. “DUO en CJIB zijn een ondernemersplan gaan maken, op basis van het
Canvasmodel. Het hanteren van dat model geeft je de mogelijkheid om goed na te denken over
wat je wilt en wat de toegevoegde waarde is van wat je met elkaar wilt doen. Je praat met elkaar
over doelen, kwaliteit en prijs. Onze ambitie is nu om meer partijen te betrekken en de
Projectmanagerspool zo nog steviger te maken. We hebben er allemaal baat bij om de flexibele
schil kwalitatief op goed niveau te hebben en er slim gebruik van te maken”.

Meer weten over de Projectmanagerspool? Kijk dan op https://www.i-interimrijk.nl

Conferentie SRN 8 november in Groningen
Geïnteresseerd in de samenwerking
in het Noorden? Kom dan naar de
conferentie van Samenwerking Rijk
Noord in de Remonstrantse Kerk in
Groningen! In de trailer hiernaast vind
je de belangrijkste onderwerpen op 8
november.
Het programma duurt van 13.00 tot 17.30 uur, inclusief een gezellige borrel. Meld je aan via
samenwerkingrijknoord@rijksoverheid.nl en laat je verrassen tijdens een middag die bol staat van
enthousiaste interactie en interessante stof tot nadenken.

Programmateam: Even voorstellen…
“Samenwerking is soms uitdagend, maar bovenal leuk en
waardevol. Ik schep er plezier in om samen met anderen mooie
(communicatie)producten te maken. Het plezier dat dit oplevert,
maakt me enthousiast om nieuwe dingen op te pakken.
Bij de IND heb in mijn rol als communicatieadviseur veelal
meegewerkt aan interne bewustwording rondom thema’s als
flexibiliteit en organisatieontwikkeling. Ik vind het een eer om nu
bij te mogen dragen aan de samenwerking tussen meerdere
rijksorganisaties.
Als blije inwoner van het landelijke dorpje Oldemarkt (“Ik woon er
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fantastisch om iets dichterbij huis te werken. Of, zoals mijn
dochter van tien maanden mij altijd met gebaren duidelijk maakt:
‘Ik vind het fijn dat papa niet zo ver hoeft te reizen om zulk leuk
werk te doen!’”
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