16PF Case Study
Talent en professionaliteit
Samen met alle gemeenten staat de Vereniging Nederlandse
Gemeenten voor kracht en kwaliteit van het lokale bestuur. Deze visie
en bestaansgrond van de VNG is onverminderd actueel. Binnen de
VNG
wordt voor zowel werving als ontwikkeling en
verdere
professionalisering structureel en organisatiebreed 16PF ingezet.

PUBLIEKE SECTOR
Vraag
Omgaan met
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inzetten in rollen en
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Gebruikt instrument
16PF

Voordelen

Achtergrond
In 2012 is de Vereniging
Nederlandse Gemeenten gestart
met een groot veranderingstraject.
De VNG heeft een nieuwe richting
gekozen. Een richting met meer
verbinding met haar leden en lokale
organisaties, meer aandacht voor
de uitvoeringspraktijk, en meer
professionaliteit. De VNG vormt zo
een gezaghebbende, zichtbare,
ondersteunende en
resultaatgerichte organisatie die er
toe doet voor de gemeenten.
Om “een gezaghebbende,
dienstverlenende en
resultaatgerichte organisatie te zijn
die wordt gewaardeerd door onze
leden” heeft de VNG als doelen:




de uitvoeringspraktijk kennen
en deze centraal stellen voor
haar activiteiten, inclusief de
belangenbehartiging;
verdere en continue
professionalisering;



actief verbinden: met haar
leden, de verschillende
gemeentelijke netwerken, de
beroepsverenigingen, andere
relevante (maatschappelijke)
netwerken, en met elkaar,
binnen de VNG Holding.

Deze visie vraagt van de organisatie
om zich te concentreren op de
capaciteiten van medewerkers en
deze capaciteiten zo volledig
mogelijk te optimaliseren.
Dat betekent dat medewerkers de
ruimte krijgen hun eigen talenten
verder te ontwikkelen en te
benutten. De 16PF helpt
medewerkers bij het inzichtelijk
maken van hun capaciteiten en de
daarbij behorende
ontwikkelmogelijkheden.
De organisatie streeft naar een
situatie waarin taken zoveel
mogelijk aansluiten bij kwaliteiten
en iedereen doet wat bij hem of
haar past.

Talenten van
medewerkers optimaal
inzetten en benutten
Afdelingen werken met de
sterkten in het team
Ontstaan van een
innovatieve en creatieve
dynamiek
Betere aansluiting van de
medewerkers bij de visie
en missie van de
organisatie

“

We gaan steeds meer
elkaars profielen binnen
de afdelingen delen en
op die manier kunnen we
elkaars krachten leren
kennen en elkaar
versterken

”

Hennie Stevens
Personeelsadviseur
VNG

Aanpak
In 2012 is met adviesbureau Het Consulaat een plan
opgesteld om, met behulp van 16PF, de VNG verder te
helpen in haar doelen. In datzelfde jaar is gestart met
de implementatie van het plan.
Alle (ruim 200) medewerkers hebben het verzoek
gekregen om een 16PF-vragenlijst in te vullen en meer
dan 80% heeft dit ook daadwerkelijk gedaan.
Mede op basis van deze gegevens zijn door P&O
diverse 16PF-profielen gemaakt om te kunnen duiden
welke eigenschappen bij welke rol het beste tot hun
recht komen.

Werving
Met behulp van de 16PF wordt bepaald over welke
competenties een kandidaat voor een bepaalde
functie moet beschikken. De gewenste competenties
worden in kaart gebracht en de profielen van de
kandidaten worden met deze profielen vergeleken.
Voor de VNG is het goed inzichtelijk te maken wat de
meest belangrijke kenmerken zijn om op te selecteren.
Dit voorkomt een zoektocht naar het schaap met vijf
poten en het vragen van tegengestelde competenties.
Voor sollicitanten is het duidelijk op welke
competenties wordt getoetst, zowel tijdens het
gesprek als later met behulp van het 16PF-instrument.

aansluiten bij de capaciteiten, en helpt hen op die
manier bij het succesvoller maken van aanwezige
talenten.
Leidinggevenden hebben in 2013 een training gehad
om de 16PF te kunnen inzetten/toepassen.
Binnen een van de afdelingen hebben medewerkers
op basis van 16PF/Teamrol hun taken zo verdeeld dat
iedereen doet wat het beste bij zijn of haar profiel
past.
Bij sommige andere afdelingen zijn medewerkers
begonnen met het inzichtelijk maken van hun
16PF/Teamrol om zo te kijken naar wat de sterkten en
zwakten zijn van het team als geheel.

Vervolgstappen
Op teamniveau wordt steeds meer toegewerkt naar
het inzichtelijk maken van elkaars talenten. Hierdoor
zijn medewerkers in staat om aanvullende kwaliteiten
van collega’s in te schakelen.
De verschillen in stijlen en visies maken het interessant
om samen te werken met een collega of binnen een
team. Hierdoor kan een dynamiek ontstaan
waarbinnen innovatie en creativiteit goed gedijen en
meer resultaatgericht kan worden gewerkt.

Op deze manier wordt werving en selectie een
duidelijk en congruent proces.

Doorgroei en begeleiding
Het uitgangspunt is dat zowel de organisatie als de
medewerker de aanwezige talenten optimaal en
maximaal kunnen inzetten en benutten.

Over OPP
OPP geeft psychometrische
instrumenten uit en verzorgt
kwalificatietrainingen om deze
instrumenten te kunnen toepassen.
OPP is exclusief europees distributeur
van MBTI Stap I, MBTI Stap II en
FIRO-B en wereldwijd eigenaar van
16PF.
OPP is gevestigd in Amsterdam.

www.opp.com

Over VNG

Over Het Consulaat

De VNG ondersteunt gemeenten bij
hun verdere ontwikkeling tot eerste
overheid, de overheid die het dichtst
bij burgers en bedrijven staat. Het
lokaal bestuur bepaalt de VNGagenda.

Adviesbureau gericht op de
gedragskant van verandering. Focus
op beter benutten van diversiteit en
lerend vermogen van organisaties.
Teams begeleiden bij (h)erkennen
van karakterverschillen en
verbeteren van vaardigheden om die
verschillen productief te maken.
Kenmerkend voor onze aanpak: in
dialoog, met behulp van
theatermethodieken, het
“onbespreekbare” toch bespreekbaar
maken.

De VNG is een dienstverlenende
organisatie en biedt een platform
voor opinievorming en vernieuwing,
en dé gesprekspartner voor
gemeenten.

www.vng.nl

www.hetconsulaat.nl
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Medewerkers krijgen de ruimte hun eigen talenten
verder te ontwikkelen en te benutten. De 16PFprofielen geven ook inzicht in welke opleidingen goed

