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Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente Amsterdam de komende tijd invulling geeft aan het 
arbeidsmarktbeleid om de positie van de gemeente Amsterdam op zowel de interne als externe arbeidsmarkt te handhaven 
en te versterken. Voor de interne arbeidsmarkt ligt de focus op het bevorderen van de doorstroom van eigen medewerkers, 
door vraag en aanbod goed inzichtelijk te maken en proactief aan elkaar te koppelen én het behoud van talentvolle 
medewerkers. Extern ligt de focus op het versterken van het werkgeversmerk en het verleiden en aantrekken van nieuwe 
medewerkers passend bij de opgave van de stad, nu én in de toekomst. 

2
Werken bij de gemeente Amsterdam? Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Arbeidsmarktstrategie 2018-2020



3



Inhoud

1. Context & ambitie 5

2.  Gemeente Amsterdam in rankings 7

3.  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 8

4.  Op weg naar de beste en meest  
favoriete overheidswerkgever 11

 Cultuur 12

 Communicatie 12

  Systemen & processen  14

 Beleid 15

  Organisatie & financiën  15

4
Werken bij de gemeente Amsterdam? Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Arbeidsmarktstrategie 2018-2020



Alles wat we doen, doen we 
voor de Amsterdammers. Dag 
in, dag uit werken we met ca. 
19.000 medewerkers aan een 
betere stad voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers. 
Dat doen wij niet alleen. Samen 
met betrokken bewoners, 
maatschappelijke instanties 
en externe partners pakken 
we iedere opgave in de stad 

aan. Van het verbeteren van 
de (digitale) dienstverlening 
bij de Stadsloketten tot het 
organiseren van internationale 
evenementen zoals het 
gastheerschap van het EU 
Voorzitterschap, het EK Atletiek 
of Amsterdam Dance Event. Van 
het bouwen aan een circulaire 
economie, waarin innovatie 
en duurzaamheid centraal 

staan tot de noodopvang voor 
vluchtelingen. Amsterdam 
is een stad van kansen en 
mogelijkheden, waarbij geen 
opgave te groot is. 

Tegelijkertijd verandert de 
economie, groeit Amsterdam 
en zal de gemeente Amsterdam 
ook hierin mee moeten. 
Ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering, 
robotisering en data komen 
op ons af. Amsterdammers 
verwachten een excellente 
24/7 dienstverlening, waarbij 
diensten online geregeld 
kunnen worden. Dat vraagt om 
een flexibele organisatie met 
werkwijzen die passen bij de 
opgave in de stad. 

Om dat goed te doen en 
samen te werken aan een 
beter Amsterdam hebben 
we de beste mensen nodig. 
Dat is geen gemakkelijke 
opgave, mede door de grote 
diversiteit in het werk, een 
aantrekkende arbeidsmarkt, 

schaarste aan jong talent en 
de ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering en 
robotisering. Het gevolg is 
een zware concurrentiestrijd 
met vrijwel iedere werkgever, 
zowel in de profit als non-
profitsector, ook wel de War 
on Talent genoemd. Financieel 
adviseur bij PwC, data scientist 
bij Coolblue, klantmanager 
bij het UWV, adviseur en/of 
projectmanager bij Accenture 
of Deloitte, secretaresse bij 
de directeur-generaal van 

Rijkswaterstaat, afvalinzamelaar 
bij SUEZ, bouwinspecteur bij 
Heijmans. Allemaal potentiele 
functieprofielen die ook bij de 
gemeente Amsterdam vervuld 
kunnen worden. Dat vraagt 
om een sterk intern én extern 
arbeidsmarktbeleid met lef en 
energie inspelend op de laatste 
trends en ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. De lat 
ligt dan ook hoog: in 2020 is 
Amsterdam de beste en meest 
favoriete overheidswerkgever. 

1. Context & ambitie
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Relatie met andere 
gemeen telijke ambities 
De arbeidsmarktstrategie 
bouwt voort op een tweetal 
andere ambities: 

De bestuurs  - 
opdracht Flex
Het doel van de 
bestuursopdracht is het 
toewerken naar een flexibele 
organisatie, waarbij we helder 
voor ogen hebben welke 
mensen we nodig hebben om 

de opgave van de stad aan 
te kunnen met zowel onze 
eigen medewerkers als inzet 
van externen. Daarbij worden 
verschillende barrières m.b.t. 
systemen, procedures en 
regelgeving weggenomen, 
zodat de gemeente Amsterdam 
makkelijker de juiste 
medewerker op de juiste plek 
op het juiste moment kan 
inzetten, daar waar de stad dat 
het meest nodig heeft.

De bestuursopdracht 
Amsterdam Inclusief 
en Aanpak Amsterdam 
Inclusieve Organisatie
Het gezamenlijke doel  is 
het bevorderen van gelijke 
behandeling en gelijke kansen 
voor alle Amsterdammers 
op de arbeidsmarkt in 
(de metropoolregio) 
Amsterdam. De gemeente 
Amsterdam zet voor de 
eigen organisatie in op een 
inclusieve werkcultuur waarin 

iedereen wordt geaccepteerd. 
Daarnaast streven we 
naar een representatieve 
vertegenwoordiging met kansen 
voor iedereen, met als doel om 
een goede afspiegeling te zijn 
van de beroepsbevolking van 
Amsterdam. 
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De ambitie is om in 2020 
de beste en meest favoriete 
werkgever te zijn. Uit diverse 
rankings blijkt dat de gemeente 
Amsterdam op de goede  
weg is:

•  De gemeente Amsterdam is 
in het Imago Onderzoek 2017 
van Intermediair de snelste 
stijger in de Top 50 van meest 
favoriete werkgevers van 
Nederland. De gemeente 
Amsterdam komt daarin 
met stip op plek 28 binnen. 
Het Intermediair Imago 
Onderzoek meet jaarlijks het 
arbeidsmarktimago van 
organisaties en laat zo zien 
wat voor werknemers de 
belangrijkste redenen zijn 
om voor een werkgever 
te kiezen. Meer dan 
4.000 hoogopgeleiden 
in de leeftijd tot 45 jaar 
zijn gevraagd naar het 
arbeidsmarktimago van 
organisaties en hun 
persoonlijke ambities, wensen 
en verwachtingen. 

•  De gemeente Amsterdam is 
in het ‘Best Places to Work 
2017’-onderzoek van Indeed, 
de nummer 1-vacaturesite 
ter wereld, uitgeroepen 
tot de beste werkgever 
van Nederland. Het bedrijf 
analyseerde duizenden 
reviews die medewerkers 
over hun werkgever 
achterlaten op de individuele 
bedrijfspagina’s op Indeed.
nl. Medewerkers scoorden 
hun werkgever op het 
management, compensatie/
arbeidsvoorwaarden, 
doorgroeimogelijkheden, 
werk-privébalans en 
bedrijfscultuur. 

•  De gemeente Amsterdam 
is in het jaarlijks onderzoek 
van Jobnetsearch, “First 
Employers”, gekozen tot de 
meest populaire werkgever 
van 2017 in de categorie non-
profit. In het totaalklassement 
eindigde de gemeente 
Amsterdam op de 21e plaats, 
waar de top 3 ook vorig 

jaar bestond uit Google, 
Heineken en KLM. Onder 
vrouwelijke starters bezet de 
gemeente Amsterdam de 
10e plaats in het algemeen 
totaalklassement. Aan het 
onderzoek deden ruim 1.800 
studenten (vanaf een jaar 
vóór afstuderen) en young 
professionals (t/m 5 jaar 
werkervaring) op wo, hbo en 
mbo-niveau mee.

Medewer kerwaar-
deringsonderzoek (MWO)
Het MWO is een onderzoek 
waarin medewerkers van de 
gemeente Amsterdam de 
mogelijkheid wordt geboden 
hun mening te geven over 
verschillende aspecten van 
het werk en de gemeente 
Amsterdam als werkgever.  
Het MWO maakt deel uit van 
een afspraak met de gemeente 
Den Haag om een uniform 
MWO uit te voeren, met als 
doel de resultaten met elkaar 
en met andere 100.000+ 
gemeenten en organisaties in 

de publieke sector te kunnen 
benchmarken. 
In 2017 is het werkplezier onder 
medewerkers gestegen naar 
een 6,8 (t.o.v. 6,5 in 2015). 
Leidinggevenden (7,3), jonge 
medewerkers (7,0) en externen 
(7,3) waarderen de gemeente 
Amsterdam aanzienlijk hoger 
dan gemiddeld. Ook is er 
een positieve trend te zien 
als het gaat om de trots van 
medewerkers, de ervaren 
aandacht en waardering. 

Met de scores van het MWO 
komt de gemeente Amsterdam 
nog niet in aanmerking 
voor het Beste Werkgever 
Keurmerk. In 2016 scoorde de 
gemeente Amsterdam een 61e 
plek met een score van 6,5. 
In 2017 steeg de gemeente 
naar een 48e plek met een 
score van 6,6 (gemiddelde 
branchescore is 6,9). Het Beste 
Werkgever Keurmerk en de 
Beste Werkgevers Lijst zijn 
initiatieven van Effectory die 
organisaties uit een specifieke 

branche met elkaar vergelijken. 
De input volgt uit een zestal 
vragen van het mede werkers-
waarderingsonderzoek (MWO). 
Per branche wordt een 
gemiddelde bepaald, waarna 
de organisatie in aanmerking 
komt voor het Keurmerk als 
het organisatiegemiddelde 
boven het branchegemiddelde 
uitkomt. De gemeente 
Amsterdam wordt 
gebenchmarkt met Openbaar 
Bestuur & Veiligheid 
(gemiddelde 6,9 onder 313 
organisaties).

2.  Gemeente Amsterdam in rankings
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De Nederlandse economie zit 
flink in de lift, zo blijkt uit de 
nieuwste ramingen van het 
Centraal Planbureau (CPB). De 
economische groei dit jaar stijgt 
naar verwachting tot 3,3%. Voor 
2018 is een groei van 2,5% 
geraamd. Door de groei trekt 
de arbeidsmarkt flink aan, wat 
positieve effecten heeft voor de 
werkloosheid. Volgens het CPB 
daalt de werkloosheid in 2017 
naar 4,9% en zal deze in 2018 
verder dalen naar 4,3%. 

In de UWV Arbeidsmarktanalyse 
(april 2017) worden een aantal 
belangrijke trends gesignaleerd 
die van invloed zijn op  
de arbeidsmarktstrategie van 
de gemeente Amsterdam:

1.  De werkgelegenheid groeit, 
maar onvoldoende om 
iedereen aan de slag te 
krijgen. Laagopgeleiden 
en mensen met een 
migratieachtergrond 
hebben het moeilijker op de 
arbeidsmarkt. 

In Amsterdam worden de 
streefcijfers grotendeels 
gerealiseerd. 
a.  Uitzondering hierin is het 

aandeel jongeren in de 
organisatie (14,3%, met een 
streefpercentage van 20%), 
ondanks een zeer populaire 
Traineepool (zowel generiek, 
als Financial, ACAM en 
Metropoolregio Amsterdam). 
Oorzaak hiervoor ligt in 
het tekort/gebrek aan 
startersfuncties.

b.  Tweede aandachtspunt is 
instroom en doorstroom 
van mensen met een 
migratieachtergrond naar 
het management. Harde 
cijfers missen hierin, gezien 
de vrijwillige registratie op 
dit punt. Echter, een snelle 
blik op de ambtelijke top 
laat zien dat minimaal 80% 
autochtoon is. 

2.  Er verdwijnt werkgelegenheid 
door digitalisering en 
robotisering, maar nieuwe 
technologie schept 
ook kansen. Processen 
van automatisering en 
robotisering hebben niet 
alleen invloed op het aantal 
banen, maar juist ook op 
onderliggende taken en 
competenties. 

Gemeente Amsterdam: steeds 
meer digitaal en data gedreven.
De dienstverlening aan 
bewoners en ondernemers 
verloopt steeds meer via 
digitale kanalen. Hetzelfde 
geldt voor de interne 
dienstverlening. Werk op mbo 
niveau neemt op deze terreinen 
af. De digitalisering leidt ook 
tot een nieuwe vraag binnen 
Amsterdam.  
De gemeente gaat meer data 
gedreven werken. Vanuit 
het oogpunt van excellente 
dienstverlening, resultaatsturing 
en verantwoording wordt het 

verzamelen en ontsluiten van 
data steeds belangrijker. De 
werving van deze doelgroep 
is een aandachtspunt. Niet 
alleen vanwege de krapte in 
de markt, maar ook omdat 
de gemeente voor deze 
doelgroep niet de meest voor 
de hand liggende werkgever 
is. Voor de techdoelgroep zijn 
‘lotgenoten’ en een innovatieve 
werkomgeving belangrijke 
triggers. Dit zijn niet de 
kenmerken waar de gemeente 
Amsterdam om bekend staat.

3.  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

2015 2016 2017 2018
Werkloze beroepsbevolking 
(niveau in % beroepsbevolking)

6,9 6,0 4,9 4,3

Bron: CPB; september 2017
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3.  Economische analyses duiden 
voor Nederland niet op een 
problematische mismatch 
tussen vraag en aanbod. In 
bepaalde segmenten van 
de arbeidsmarkt is daar 
echter wel sprake van. Dat 
uit zich in moeilijk vervulbare 
vacatures (voor de domeinen 
Techniek, ICT, Bouw, 
Financiën en Handhaving), 
krapte in beroepen of 
juist overschotten aan 
werkzoekenden. 

Gemeente Amsterdam: Krappere 
arbeidsmarkt; elders betere 
arbeidsvoorwaarden
De krapte op de arbeidsmarkt 
in de domeinen ICT, Data 
/ Digitalisering, Financiën / 
Business Control en Civiele 
Techniek hebben hun 
weerslag binnen de gemeente 
Amsterdam. In deze domeinen 
wordt relatief veel structureel 
werk door externe inhuur 
uitgevoerd. De gemeente slaagt 
er niet altijd in om zich op deze 
domeinen als aantrekkelijke en 
onderscheidende werkgever 
te profileren, waarbij ook 
financiële aspecten een rol 
spelen. 

4.  De externe arbeidsmobiliteit 
neemt af, dat heeft 
negatieve consequenties 
voor werkenden en 
werkzoekenden.

Gemeente Amsterdam: Hoge 
gemiddelde leeftijd en lage 
arbeidsmobiliteit 
De arbeidsmobiliteit binnen 
de gemeente is laag. Dit hangt 
samen met de stijging van 
de gemiddelde leeftijd van 
medewerkers en de hogere 
AOW–leeftijd. In de laatste 
decennia is minder sprake van 
vrijwillig vertrek. De gemiddelde 
leeftijd was in 2009 44,9; 
inmiddels is de gemiddelde 
leeftijd van de Amsterdamse 
ambtenaar 48,0 jaar.

Moeilijk vervulbare vacatures naar werkveld en gevraagd opleindingsniveau
% moeilijk vervulbaar, volgens HR-professionals, 2016

Gevraagd opleidingsniveau

Werkveld
%Moeilijk 

vervulbare 
vacatures

Vmbo Mbo Hbo Wo

Techniek en onderhoud 41% 3% 56% 33% 9%
ICT 36% 0% 11% 65% 24%
Onderzoek en kwaliteit 20% 0% 2% 57% 40%
Bestuur en directie 17% 0% 0% 19% 81%
Financiële zaken 15% 0% 10% 59% 31%
Inkoop en logistiek 13% 6% 33% 52% 9%
Marketing en communicatie 10% 0% 3% 83% 14%
Juridische zaken 9%
Ondersteuning 8%
HR 5%
Bron: Berenschot/ADP (2016) 
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5.  Nederland kent in Europa 
een middenpositie op het 
gebied van Leven Lang 
Leren. We scoren lager dan 
de Scandinavische landen, 
maar hoger dan België, 
Duitsland, Engeland en 
Frankrijk.

Gemeente Amsterdam: 
Prioriteiten P&O in het teken 
van leren & ontwikkelen 
Leren en ontwikkelen 
en voldoende 
loopbaanmogelijkheden bieden 
staan hoog in het vaandel bij de 
gemeente Amsterdam, waarbij 
de medewerker verantwoordelijk 
is voor zijn eigen loopbaan. 
Medewerkers hebben echter 
niet altijd goed zicht op de 
loopbaanmogelijkheden binnen 
het concern.  

Met de Amsterdamse School 
en de doorontwikkeling 
van het Mobiliteitscentrum, 
waarbij vraag en aanbod van 
werk gecentraliseerd wordt, 
investeert de gemeente 
Amsterdam nóg meer in haar 
personeel. Onder andere met 
leiderschapsprogramma’s voor 
diverse managementlagen, 
verschillende competentie- en 
loopbaantrainingen, leergangen 
voor specifieke vakgebieden, etc.

6.  Ambtenaren krijgen zoveel 
mogelijk dezelfde rechten 
en plichten als werknemers 
in het bedrijfsleven. Dit staat 
in de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren 
(Wnra). Voor ambtenaren 
geldt straks het private 
arbeidsrecht. Net als 
voor werknemers in het 
bedrijfsleven nu al het geval 
is. De Eerste Kamer heeft op 
8 november 2016 ingestemd 
met het wetsvoorstel.  
Het plan is dat de wet ingaat 
op 1 januari 2020.

Gemeente Amsterdam: 
modernisering 
arbeidsvoorwaarden
De gemeente Amsterdam wil 
de beste arbeidsvoorwaarden 
voor haar medewerkers die 
passen bij de huidige tijd. Dat 
vraagt om een modernisering 
van de arbeidsvoorwaarden. 
Dit komt bij de gemeente 
Amsterdam tot uiting door 
onder andere de invoering 
van de werktijdenregeling, 
het invoeren van een 

individueel keuzebudget 
en de harmonisatie 
van de verschillende 
beloningshoofdstukken 
tot één uniform 
beloningshoofdstuk in de 
Nieuwe Rechtspositieregeling 
Gemeente Amsterdam (NRGA).
Daarnaast worden de eerste 
voorbereidingen getroffen met 
de VNG voor de implementatie 
van de Wnra.
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4.  Op weg naar de beste en meest  
favoriete overheidswerkgever

      Cultuur

•  Intern actiever uitdragen van 
initiatieven op het gebied van 
goed werkgeverschap 

•  Door Storytelling verhalen 
bij medewerkers ophalen om 
de trots op het werken voor 
Amsterdam onder huidige 
medewerkers te versterken. 

•  Inzet van ruim 19.000 
medewerkers als 
ambassadeur voor 
“werken bij de gemeente 
Amsterdam”. 

•  Pilot Referral Recruitment

             Communicatie

•  Deelname aan 
werkevenementen met één 
gezicht naar buiten

•  Samenwerking met 
middelbare scholen, 
hogescholen, universiteiten

•  Stijlhandboek “Goed voor 
Amsterdam. Goed voor jou.”

•  Corporate werkgeversfilm 
•  Vacaturesite WerkenBij
•  Focus op de werving van 

jonge medewerkers
•  Versterkte inzet op social 

media 
•  Gebruik maken van Free 

Publicity 
•  Versterken vakmanschap 

arbeidsmarktcommunicatie

  Systemen &  
processen 

•  Investeren in nieuw werving 
& selectiesysteem waarbij 
kandidaten met één druk op 
de knop kunnen solliciteren

•  ‘Afvallers’ tijdens een 
sollicitatieprocedure beter 
archiveren, investeren in 
relatiemanagement en op een 
andere opdracht voorstellen. 

•  Ontsluiting en matching 
vraag en aanbod van werk 
voor de interne en externe 
arbeidsmarkt (stages, interne 
opdrachten, klussen, vaste 
banen, traineeships, etc.) 
door het organiseren van een 
interne vacaturemarkt

•  Ontwikkelen van dashboard 
met periodieke rapportage 
over in-, door- en uitstroom 
van medewerkers + moeilijk 
vervulbare functies. 

•  Ontwikkeling van een data base 
met competenties van mede-
werkers, waar zij hun CV in zetten. 

•  Doorlichten van het werving 
& selectieproces op inclusie 
om beter te voldoen aan 
doelstellingen van Amsterdam 
Inclusieve Organisatie.

        Beleid

•  Leidende kaders 
voor uitvoering zijn 
arbeidsmarktstrategie 2018-
2020, bestuursopdrachten 
Amsterdam Inclusieve 
Organisatie en Flex. 

•  Doorontwikkeling 
Stagebureau en Traineepool, 
met nadruk op werven 
én behouden van jonge 
talentvolle medewerkers en 
kansen bieden voor iedereen. 

•  Beter inzicht in de ‘gap’ 
tussen vraag en aanbod door 
analyse in samenwerking met 
het lijnmanagement, P&O 
advies en HR Analytics.

           Organisatie & 
financiën 

•  Opdrachtgever is GS/AD 
(portefeuillehouder P&O). 

•  De directie Personeel 
en Organisatie is 
verantwoordelijk voor de 
kaders en strategie voor 
arbeidsmarktbeleid. 

•  De uitvoering ligt bij 
de rve Personeel en 
Organisatieadvies in 
afstemming met de directie 
Personeel en  
Organisatie. 

•  Structureel budget 
vanuit rve Personeel en 
Organisatieadvies van  
€ 270.000 per jaar. 

Aandachtspunten:
•  Inzet op betere  

samen werking 
•  Professionalisering  

Vacatureloket
•  Terugdringen kosten werving 

& selectiebureaus
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Cultuur
De gemeente Amsterdam bezit 
één van de beste middelen 
om het werkgeversmerk te 
versterken en de ambitie op het 
gebied van arbeidsmarktbeleid 
te realiseren: haar 
medewerkers. Ruim 19.000 
medewerkers werken dag in, 
dag uit met Amsterdammers, 
voor Amsterdam. Dat doen ze 
met passie voor de stad en haar 
bewoners, ondernemers en 
bezoekers. Dat moeten we als 
organisatie beter inzetten om 
onze organisatie te profileren 
en nieuwe medewerkers te 
verleiden om voor Amsterdam 
te komen werken. Denk aan 
de inzet van data-analisten, 
financials en techneuten op 
de Nationale Carrièrebeurs of 
Open Avonden bij middelbare 
scholen, hogescholen en 

universiteiten om potentiele 
toekomstige kandidaten te 
informeren over het werken 
bij de gemeente Amsterdam. 
Medewerkers worden 
op deze manier ingezet 
als ambassadeurs van de 
organisatie, waarbij niet alleen 
de usual suspects in de vorm 
van de gemeentesecretaris of 
directeur worden ingezet, maar 
juist ook de peer-medewerker 
waar de potentiële kandidaat 
zich aan kan spiegelen én 
relateren. 

Als deze inzet leidt tot de 
werving van een nieuwe 
medewerker, dan zouden we 
dat ook moeten belonen. 
Commerciële bedrijven zetten 
met succes referral recruitment 
in, waarbij medewerkers 
worden beloond, indien zij 

een kandidaat aandragen 
die de beste ‘fit’ is op een 
bepaalde functie / vacature. 
De gemeente Amsterdam 
moet lef tonen, door dit als 
overheidsorganisatie ook 
durven in te zetten, zeker op 
het gebied van de moeilijk 
vervulbare functies, als extra 
interventie om de personele 
uitdagingen op de domeinen 
op te lossen. In pilotvorm zal 
dit geëxperimenteerd worden, 
waarna een gemeentebrede 
uitrol als besluitvorming wordt 
voorgelegd.

Daarnaast is intern ook nog een 
stap te zetten als het gaat om 
het versterken van de trots op 
het werken voor Amsterdam en 
de bijbehorende waardering. 
Volgens de resultaten van het 
MWO is er een positieve trend 
te zien in de trots en waardering 
voor het werk. Met de 
aanwezige ingrediënten in de 
vorm van passie voor de stad, 
maatschappelijke betrokkenheid 
en trots op het werk, kan 
de stap ook daadwerkelijk 
gemaakt worden. Met 
verschillende interviews met 
medewerkers via Storytelling 
worden verhalen opgehaald 
die deze trots illustreren. 

Daarnaast ligt er een taak voor 
de gemeente Amsterdam om 
intern actiever uit te dragen 
welke initiatieven er genomen 
worden op het gebied van 
goed werkgeverschap voor 
de medewerkers, denk daarbij 
onder andere aan de nieuwe 
centrale roostering voor de 
uitvoering, het ontwikkelen 
van jong potentieel, 
leiderschapstrajecten voor 
het management en het 
bieden van een tweede 
loopbaan aan medewerkers 
in zware beroepen. Ook dat 
verdient de nodige aandacht 
en zichtbaarheid onder de 
medewerkers. 

Communicatie
Arbeidsmarktcommunicatie richt 
zich op de communicatie naar 
de interne organisatie en externe 
arbeidsmarktdoelgroepen 
met als doel het werven 
van nieuwe medewerkers, 
het positief beïnvloeden 
van het werkgeversmerk 
en/of relatiemanagement 
met huidige, potentiële en 
oud-medewerkers. Het is 
een vak apart binnen de 
communicatiediscipline en 
zit op het snijvlak tussen 
communicatie en marketing. 

Voor de arbeidsmarkt-
communicatie is het concept 
“Goed voor Amsterdam. 
Goed voor jou” ontwikkeld. 
Een concept dat ingezet 
wordt in alle communicatie-
uitingen op het gebied van 
arbeidsmarktcommunicatie. 
Daarnaast zetten we in 
op de volgende punten 
om de zichtbaarheid en 
aantrekkingskracht van 
Amsterdam als werkgever te 
vergroten:

Deelname aan carrière 
 evenementen 
Coördinatie voor de deelname 
als één werkgever aan beurzen, 
banenmarkten & speeddates, 
zoals deelname aan de 
Amsterdamse Carrièredagen 
en de Nationale Carrièrebeurs, 
met inzet van inspirerende en 
charismatische collega’s op 
verschillende posities.
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Samenwerking met 
middelbare scholen, 
hogescholen, universiteiten
Potentiële medewerkers op 
scholen, universiteiten en 
hogescholen moeten zo vroeg 
mogelijk worden aangetrokken 
tot werken bij de gemeente. 
Dat kan door nog voor het 
lopen van stage of het doen 
van een afstudeeropdracht, 
in te zetten op het faciliteren 
van opdrachten binnen het 
studie curriculum. Het inzetten 
van diverse collega’s bij 
gastcolleges en speeddates bij 
scholen op vakbeurzen gericht 
op de vakgebieden ICT, Data 
/ Digitalisering, Financiën / 
Business Control, Financiën, 
Civiele Techniek, Bouw en 
Handhaving. 

Stijlhandboek ‘Goed voor 
Amsterdam. Goed voor jou.’
Opleveren van een 
stijlhandboek met richtlijnen 
voor managers, P&O’ers, 
Media-advies en het 
Vacatureloket voor een 
eenduidig gebruik van het 
uniforme en herkenbare 
werkgeversmerk “Goed voor 
Amsterdam. Goed voor jou.”

Corporate werkgeversfilm 
Waarom werken we voor 
Amsterdam en wat houdt het 
werken voor Amsterdam in? 
De corporate werkgeversfilm 
vertelt het verhaal een manier 
die de trots van huidige 
medewerkers versterkt en 
nieuwe potentiele medewerkers 

warm maakt om voor 
Amsterdam te komen werken. 

Vacaturesite WerkenBij
Vernieuwing van de uitstraling 
van de vacaturesite amsterdam.
nl/Werkenbij met uitbreiding 
van de huidige landingspagina’s 
voor specifieke vakgebieden, 
gekoppeld aan de campagne 
waar enthousiaste collega’s 
over hun werk vertellen, 
incl. heldere en eenduidige 
verhalen over 1Amsterdam, 
de organisatieonderdelen en 
wie de gemeente Amsterdam 
is als werkgever. De vacature 
nieuwsbrief waar meer aandacht 
is voor de moeilijk vervulbare 
vacatures wordt ook vernieuwd 
en maakt hier onderdeel van uit.

Focus op de werving van 
jonge medewerkers
Het nog beter uitdragen van 
stages en traineeships bij de 
gemeente Amsterdam spelen 
hierin een voorname rol, juist 
ook om goed aan te sluiten 
bij de Millennials, zodat ze 
in een vroeg stadium verleid 
worden om te komen werken 
bij de gemeente Amsterdam. 
Dit kan benut worden door 
bijvoorbeeld trainees op pad 
te sturen naar verschillende 

schoolbijeenkomsten op de 
middelbare school of het hoger 
onderwijs om studenten te 
vertellen waarom het zo gaaf is 
om voor Amsterdam te werken 
en inzicht te bieden in hun 
werk. Het is daarbij belangrijk 
om studenten zo vroeg mogelijk 
te benaderen, zodat zij tijdens 
hun stageperiode een helder 
beeld hebben dat een stage 
of traineeship bij de gemeente 
Amsterdam ook tot de 
mogelijkheden behoort. 

Daarnaast kan beter ingespeeld 
worden op deze doelgroep 
door beter uit te dragen wat 
het werk inhoudt en wat je 
als werkgever te bieden hebt, 
vooral op de moeilijk vervulbare 
functies. Op deze manier 
krijgen toekomstige studenten 
een beter beeld van het werk 
bij de gemeente Amsterdam. 
Ingrediënten daarvoor zijn 
inzicht in de werksfeer, effect op 
de maatschappij én de balans 
werk/privé.  

Inzet op social media 
Een aanpak opzetten voor 
social media, zodat we als 
gemeente met één gezicht 
en één verhaal als werkgever 
naar buiten treden, waarbij de 

gemeente social media ook 
veel meer doelgroepgericht kan 
inzetten. In 1e helft 2017 heeft 
een social media campagne 
plaats gevonden, gericht op de 
vakgebieden over de vacatures 
in de domeinen Financiën, 
ICT en Techniek. Op basis van 
resultaten en lessons learned 
wordt hier vervolg aan gegeven 
in campagnevorm voor de drie 
domeinen + de domeinen Bouw 
en Handhaving. 

Free Publicity 
Interviews in vakbladen, zoals 
bijv. Binnenlands Bestuur, VNG 
Magazine, A&O Fonds, specials 
in kranten & tijdschriften om 
een beter beeld te geven over 
wat werken voor de gemeente 
Amsterdam inhoudt. 
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Versterken vakmanschap 
arbeidsmarktcommunicatie
Arbeidsmarktcommunicatie 
is een vakdiscipline waar 
de gemeente Amsterdam 
qua vakkennis nog in de 
kinderschoenen staat. Dat 
vraagt om het bijspijkeren 
van vakkennis door de 
communicatiespecialisten, 
inzicht verkrijgen in de laatste 
trends en het daarop aanpassen 
van de communicatiemiddelen 
richting de interne én externe 
arbeidsmarktdoelgroepen. 

Systemen & processen 
Om ons werk op het gebied 
van werving & selectie 
beter te kunnen doen, zal 
geïnvesteerd moeten worden 
in de huidige systemen en 
processen. Gegevens bijhouden 
in Excel, aparte formulieren 
of solliciteren via een heel 
stappenplan achter een 
pc of laptop is achterhaald 
en niet meer van deze tijd. 
Kandidaten moeten in staat 
kunnen zijn om met één druk 
op de knop te solliciteren en 
interne wervingsadviseurs 
moeten in staat zijn om een 
medewerkersbestand te kunnen 
doorzoeken waarin een CV 
/ portfolio is geüpload. Zo 

kan sneller de juiste match 
gemaakt worden, zowel 
met de interne als externe 
arbeidsmarkt. Ook kan met 
een dergelijk proces ‘afvallers’ 
tijdens een sollicitatieprocedure 
worden gearchiveerd of juist 
op een andere opdracht 
worden voorgesteld. Ter 
illustratie: in de laatste ronde 
van de Traineepool-werving 
vallen 60-80 getalenteerde 
net-afgestudeerde hbo- en 
wo- studenten af. Deze 
worden nooit als potentiële 
kandidaat bewaard, noch in het 
achterhoofd gehouden voor 
andere potentiële opdrachten. 
Hetzelfde geldt voor 
talentvolle stagiaires die na hun 
stageplaats vriendelijk worden 
bedankt voor hun inzet en geen 
of nauwelijks perspectief wordt 
geboden om in te stromen in 
de gemeentelijke organisatie. 
Slechts 1 op de 1 op de 10 
stagiaires stroomt door, terwijl 
liefst 88% van de stagiaires 
aangeeft bij de gemeente te 
willen werken. Dat kan én moet 
beter worden benut. 

De volgende acties zijn 
noodzakelijk om in 2018 uit te 
voeren om onze ambitie in 2020 
te kunnen behalen: 

•  Ontsluiting en matching 
vraag en aanbod van werk 
voor de interne en externe 
arbeidsmarkt (stages, interne 
opdrachten, klussen, vaste 
banen, traineeships, etc.) 
door het organiseren van een 
interne vacaturemarkt binnen 
het nieuwe Centrum voor 
mobiliteit. 
(opgenomen in de uitwerking 
van de Bestuursopdracht 
Flex)

•  Samen met het nieuwe 
Centrum voor mobiliteit 
een dashboard ontwikkelen 
met periodieke rapportage 
over in-, door- en uitstroom 
van medewerkers + moeilijk 
vervulbare functies.  
(opgenomen in de 
opdrachtformulering voor 
het nieuwe centrum voor 
Mobiliteit)

•  Ontwikkeling van een 
database met competenties 
en ambities van 
medewerkers, waar alle 
nieuwe medewerkers bij 
indiensttreding verplicht zijn 
hun CV in te zetten. Huidige 
medewerkers kunnen dat 
vrijwillig doen en zullen 
daartoe actief worden 
aangespoord. 
(opgenomen in de uitwerking 
van de Bestuursopdracht 
Flex)

•  Doorlichten van het werving 
& selectieproces op het 
gebied van inclusie en 
verbeteringen doorvoeren 
om de gemeente Amsterdam 
beter in staat te stellen 
om te volden aan de 
ambities en doelstellingen 
van Amsterdam Inclusieve 
Organisatie. De eerste fase is 
inmiddels afgerond. 
(opgenomen in de 
Bestuursopdracht Amsterdam 
Inclusieve Organisatie) 

•  Onderzoeken aan welke 
eisen een vernieuwde 
vacaturesite moet voldoen 
ter vervanging van het 
huidige WerkenBij. Onder 
andere een expertsessie 
met Deloitte wordt hiervoor 
georganiseerd, waarna een 
programma van eisen zal 
worden opgesteld.  
(opgenomen in de 
doorontwikkeling van 
de rve Personeel en 
Organisatieadvies)
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Beleid
Voor de uitvoering van 
het arbeidsmarktbeleid is 
de huidige notitie samen 
met de kaders voor de 
bestuursopdrachten 
Amsterdam Inclusief en Flex 
en de Aanpak Amsterdam 
Inclusieve Organisatie leidend. 
Daarnaast zijn er de volgende 
aandachtspunten:  

Doorontwikkeling 
Stagebureau en Traineepool
Het binnenhalen van jonge 
medewerkers vraagt om kritisch 
blik te werpen op zowel de 
doelgroep (Millennials) en wat 
dat van de organisatie vraagt, 
alsook de vraag in de organisatie. 
•  Millennials staan bekend 

om hun ambitieuze 
drive, maatschappelijke 
betrokkenheid en zingeving. 
Dat vraagt om een 
kritische blik naar onze 
arbeidsvoorwaarden en 
werkomgeving voor deze 
doelgroep, die de toekomst 
is van onze organisatie. 

•  Daarnaast is het bekend 
dat de komende jaren er 
een tekort kan ontstaan in 
de domeinen ICT, Data / 
Digitalisering, Financiën / 
Business Control, Financiën, 

Civiele Techniek, Bouw en 
Handhaving. Het Stagebureau 
en de Traineepool zullen het 
aanbod en de bijbehorende 
leerinterventies meer richting 
deze domeinen ontwikkelen. 
Zo wordt geprobeerd om 
voldoende jonge talenten 
binnen te halen met de meest 
recente kennis op de moeilijk 
te vervullen vacatures in deze 
domeinen. 

•  Ook zal steviger ingezet 
worden op het bieden 
van perspectief aan jonge 
talentvolle medewerkers 
na een traineeship of 
startersfunctie, zodat zij niet 
na een paar jaar weglopen 
naar andere organisatie. 
Denk daarbij aan een toolkit 
voor jong potentieel met 
mentorschappen en het 
volgen van korte stages op 
andere uitdagende plekken 
of een leiderschapstraject 
voor managementpotentieel.

•  Het bieden van 
toekomstperspectieven 
aan jonge talentvolle 
medewerkers door na hun 
traineeship fellowships aan 
te bieden om zich verder 
te ontwikkelen richting 
vakexpert, leidinggevende of 
topadviseur. 

•  Tot slot, de motie van de 
raad inzake mbo traineeships 
wordt opgepakt, waarbij 
onderzocht zal worden welke 
mogelijkheden er zijn om een 
traineeship op te zetten voor 
mbo-studenten, met als doel 
om meer kansen te creëren 
voor deze doelgroep. 

Beter inzicht in de ‘gap’ 
tussen vraag en aanbod 
Met de digitalisering en 
de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt op komst zullen 

er gaten ontstaan tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt. 
Het nieuwe Centrum voor 
mobiliteit zal samen met het 
lijnmanagement inzichtelijk 
maken waar de arbeidsbehoefte 
ligt, voornamelijk op de moeilijk 
te vervullen vacatures, voor nu 
en in de toekomst. Totdat er 
nieuwe tools ontwikkeld zijn, 
kan daarbij nu gebruik gemaakt 
worden van de input vanuit 
Strategische Personeelsplanning 
en HR analytics.
 

Organisatie & financiën 
Opdrachtgever voor de 
arbeidsmarktstrategie is GS/
AD als portefeuillehouder 
P&O. De directie Personeel 
en Organisatie (o.a. 
Arbeidsmarktstrategie, BO 
Flex, Inclusie) en de directie 
Communicatie (o.a. Corporate, 
Social Media, Huisstijl) zijn 
verantwoordelijk voor de kaders 
en strategie voor respectievelijk 
het arbeidsmarktbeleid en de 
arbeidsmarktcommunicatie. 
De uitvoering voor beiden 
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ligt respectievelijk bij de rve 
Personeel en Organisatieadvies 
en het Communicatiebureau 
(o.a. Mediaservice, Specialisten, 
Campagnebureau). 

Gezien de relatie met de 
andere interne gemeentelijke 
ambities ligt er ook een sterke 
link met het Vacatureloket, 
Mobiliteitscentrum, 
Stagebureau, Traineepool 
organisatie en Amsterdam 
Inclusieve Organisatie. 

Het budget voor zowel de 
uitvoering van het beleid als 
de communicatie ligt bij de rve 
Personeel en Organisatieadvies. 
Structureel is hiervoor een 
bedrag van € 270.000 per jaar 
gereserveerd. De besteding 
van het budget vindt in nauw 
overleg plaats met de directie 
Personeel en Organisatie, 
conform haar toetsende rol  
op de uitvoering. 

Aandachtspunten: 
Betere samenwerking 
Op dit moment is de 
constatering dat vrijwel 
ieder organisatieonderdeel 
vrij verkokerd werkt aan 
het werkgeversimago van 
Amsterdam. In het voorjaar 

van 2018 zal onder leiding 
van de directie P&O en de 
directie Communicatie ingezet 
worden op een verbetering van 
de samenwerking tussen de 
verschillende onderdelen (zowel 
kaderstellend als uitvoerend). 
Beoogd resultaat is dat de 
verschillende onderdelen elkaar 
versterken om de gemeente 
Amsterdam op de arbeidsmarkt 
te blijven profileren met één 
sterk herkenbaar uniform 
werkgeversmerk en zo haar 
positie op de arbeidsmarkt 
te handhaven en elk jaar te 
verbeteren.

Professionalisering  
Vacatureloket
Het binnenhalen van de 
beste mensen vraagt om 
wervingsadviseurs die 
gericht en excellent nieuwe 
medewerkers kunnen werven 
en selecteren. Voor de interne 
organisatie betekent dat dat het 
Vacatureloket hét loket moet 
zijn waar wervingsadviseurs 
werken die weten wat de 
opgave van de stad is en 
daar ook op de juiste manier 
in gevoed worden (o.a. door 
input vanuit de business). 
Gezien de opgave van de 
stad en de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt vraagt 
dat om een sterkere link 
aan de vakgebieden ICT, 
Data / Digitalisering, 
Financiën / Business Control, 
Financiën, Civiele Techniek, 
Bouw en Handhaving. De 
wervingsadviseurs moeten in 
staat zijn om zelf als recruiter 
te fungeren door interne 
kandidaten proactief te 
attenderen op openstaande 
interne vacatures en op 
de externe arbeidsmarkt 
kandidaten te werven i.p.v. 
het inhuren van relatief dure 
werving & selectiebureaus. 
Daarbij optimaliseren zij zelf 
de door de lijn aangeleverde 
vacatureteksten, passen ze 
Search Engine Optimization 
(SEO) toe en geven ze functie 
gerelateerde wervingsadviezen 
aan managers en P&O 
adviseurs. 

Kosten werving &  
selectiebureaus
De inhuur van werving 
& selectiebureaus en de 
bijbehorende kosten van 2016 
zijn inzichtelijk gemaakt . Met 
de professionalisering van het 
Vacatureloket, kunnen deze 
kosten beter ingezet worden 
om het vakmanschap van de 

wervingsadviseurs te versterken, 
zodat zij zowel op de interne 
arbeidsmarkt als in de niches op 
de externe arbeidsmarkt naar 
passende kandidaten zoeken. 
Ondersteuning vanuit betere 
interne systemen is noodzakelijk 
om dit te kunnen uitvoeren. 
Deze IV-ondersteuning wordt 
verder uitgewerkt in de  
BO Flex.
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