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(P)Onderweg naar... 

Al langere tijd hoorden we over de 
ontwikkelingen in de Randstad waar het 
personeelstekort in het onderwijs een urgent 
en nijpend probleem is. Zelfs zo dat groepen 
leerlingen naar huis worden gestuurd en 
scholen op sommige plekken moeten sluiten. 
Er is daar al een poos niet alleen een groot 
tekort aan invallers, ook formatieplekken 
worden niet, of niet op de gewenste wijze, 
ingevuld. 

In 2021 kregen we er ook in onze regio mee 
te maken. Wat ‘versterkend’ werkte, was 
dat door alle aanvullende middelen (zoals 
de NPO-gelden, die beschikbaar werden 
gesteld aan het onderwijs) ook in ons gebied 
veel invallers een tijdelijke benoeming 
kregen en daarnaast niet meer inzetbaar zijn 
voor invalwerkzaamheden. Onze tijdelijke 
lijst is fors geslonken en de vaste lijst 
(mensen met een dienstverband bij een van 
onze besturen) ging na de zomer van 190 
naar 130 vaste poolers.

In 2021 beïnvloedde corona nog steeds 
veel het doen en laten in het onderwijs. 
Met pieken en dalen waren er aanvullende 
maatregelen die een enorme impact hadden 
op het onderwijs en het werk binnen PON. 
De vraag naar onderwijspersoneel liep op 
door besmettingen en quarantaines. Telkens 
weer was het schakelen wanneer er nieuwe 

maatregelen kwamen of maatregelen 
werden aangepast. Eind 2021 kregen we, 
net als begin 2021, opnieuw te maken met 
een scholensluiting. 

In nauwe samenwerking met onze scholen 
en besturen konden we steeds sneller en 
beter schakelen. Extra handen op de scholen 
werden ingezet en iedereen dacht mee. 
Tijdelijke poolers die al stonden geboekt 
werden niet van vervangingen afgehaald, 
maar doorbetaald en ingezet: goed 
werkgeverschap stond voorop.

Al met al een roerig jaar waarvan we in de 
komende hoofdstukken verslag doen. 

Susan van der Molen
bureaudirecteur a.i. 

Voorwoord
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1. Ontwikkelingen
In januari 2021 verhuisden we met ons 
kantoor van Wehl naar Zutphen, een meer 
centraal gelegen plek in ons werkgebied. 
Het was ten gevolge van corona tevens de 
start van hybride werken: de combinatie van 
thuiswerken en op kantoor. 

We hebben geïnvesteerd in de interne 
verbinding: hoe kunnen we op een goede 
manier als team functioneren in deze nieuwe 
werkelijkheid om onze leden en poolers zo 
goed mogelijk te dienen. Ook het vastleggen 
van werkafspraken en beleidsdocumenten 
verdiende daarbij meer focus: PONpedia is 
geboren. Een interne database met daarin 
vastgelegd tal van afspraken, routines en 
protocollen.
Naast de interne communicatie, kreeg ook 
de externe communicatie richting scholen, 
besturen en partners meer focus wat onder 
andere resulteerde in een vernieuwde 
website en de PONPOST, onze periodieke 
nieuwsbrief. 
 
Het vertrek van onze bestuurder Mini 
Schouten in oktober 2021 en het plan om 
PON als vereniging te herijken (PONderweg 
naar…) leidde tot een interim-periode 
waarbij Susan van der Molen per 1 oktober 
2021 functioneert als bureaudirecteur. 

De regiegroep en de CvT hebben de 
governancestructuur van de vereniging 
herzien. In 2021 is daar een definitief besluit 
over genomen. De statuten zijn gewijzigd 
en de besturen hebben hier formeel mee 
ingestemd. De vereniging heeft nu een 
RvT en een directeur-bestuurder. Ook is 
de regiegroep als adviesorgaan van de 
bestuurder opnieuw ingericht. 

In de ALV van 7 oktober 2021 is besloten 
een onderzoek onder de leden in te 
stellen om te komen tot een advies over 
‘een heldere toekomstvisie (inclusief 
governancemodel, organisatiestructuur en 
functiebouwwerk) voor Personeelscluster 
Oost Nederland’. De basis hiervan is het stuk 
‘PON blijvend in beweging’ uit 2019. Hans 
te Lindert coördineert en begeleidt samen 
met PentaRho het proces om te komen tot 
een plan voor de toekomst van PON. 

Het onderzoek richtte zich onder andere op 
het verkrijgen van antwoorden op vragen als: 
 -  Welke ontwikkelingen spelen in het 

onderwijs en raken PON?
 -  Wat betekent dit voor de diensten van 

PON?
 - Welke organisatie hoort daar bij?
 -  Hoe verhouden het PON en de RAP-

subsidie zich tot elkaar?
 -  Waar hebben de besturen behoefte 

aan?
 -  Hoe kunnen we regionale 

samenwerkingen bevorderen c.q. 
stimuleren?

 -  Onderscheid tussen activiteiten voor 
contributie en extra dienstverlening.

In nauw overleg met de regiegroep is een 
enquête opgesteld die digitaal is verzonden 
aan bestuurders, directeuren en P&O-ers. 
De enquête bevatte de volgende thema’s: 
 1. Visie van PON
 2. Analyse huidige werkzaamheden 
 3.  Gezamenlijke activiteiten (beoogde 

prioritering)
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De uitkomsten van de enquête zijn op 
hoofdlijnen gepresenteerd en besproken 
met bestuurders, directeuren en P&O-ers 
in verschillende groepsinterviews begin 
2022. Naar aanleiding van de vragenlijst 
en de ontvangen reacties zijn verdiepende 
vragen gesteld op basis van de methode 
semigestructureerd interviewen. 

De opbrengsten van deze gesprekken zijn, 
wederom na tussenkomst van de regiegroep,  
verwerkt in een adviesrapport dat in maart 
2022 met de leden gedeeld zal worden tijdens 
de ALV. Dan zal er ook een verdiepende 
derde stap worden gezet en het profiel van de 
nieuwe bestuurder zal daar vorm krijgen.

Naast bovenstaande activiteiten hebben 
we de bestaande koers van PON 
doorgezet, afgestemd op de nieuwe 
werkelijkheid van het personeelstekort. 
We zien het als een uitdaging om hierbij 
ons werkgelegenheidsbeleid (dat gestoeld 
is op een boventalligheidssituatie) aan 
te passen naar de ontstane situatie van 
personeelstekort. 

1.1 Koersplan 2019-2022
In het huidige Koersplan zijn de volgende 3 
trends opgenomen die grote invloed hebben 
op de samenwerking binnen PON.
 1. Personeelstekort
 2. Afbouw van het Vervangingsfonds
 3. Vernieuwing van het Participatiefonds

De effecten van deze punten zijn 
onderwerp van verdere ontwikkelingen 
en passende oplossingen binnen de 
samenwerkingsmogelijkheden van PON.

We richtten ons in de uitvoering vooral op de 
volgende zaken:
 1.  Werving en selectie: er is een recruiter, 

we werven voor besturen én voor de 
pool. Daarvoor creëerden we o.a. het 
personage Noa als boegbeeld voor de 
werving voor onze PONregio.

 2.  Matching: personeel voor besturen, 
scholen en voor de pool. Ook is de 
goudkrachtpool opgestart als vehikel 
voor de seniorleerkracht in de nadagen 
van hun loopbaan. 

 3. Netwerken: binnen de RAP-regio
 4.  Loopbaantrajecten: behoud van 

personeel voor het onderwijs 
door perspectief te bieden t.a.v. 
loopbaan(vraagstukken)

 5.  Begeleiding van poolers: tijdelijke en 
startende poolers door de inzet van extra 
coaches en ‘seniors’ (gepensioneerde 
onderwijsmensen met passie en 
vaardigheden m.b.t. coaching. Voor 
zover dat mogelijk was tijdens de 
coronamaatregelen waarbij externen 
niet ten alle tijden welkom waren in de 
scholen. 

 6.  Kennisdeling en scholing rond duurzame 
inzetbaarheid

 7. Zichtbaarheid vergroten

We blijven dat doen vanuit de 3 disciplines 
die al jaren onderdeel zijn van de PON 
organisatie:
 1. De PONflexpool
 2. Het Loopbaancentrum
 3. Arbo dienstverlening
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2.1 Van overschot naar tekort
Inmiddels is algemeen bekend dat we in 
onderwijsland in een relatief korte periode 
zijn omgeslagen van een tijdperk van 
krimp (met boventalligheid en gedwongen 
mobiliteit tot gevolg) naar een tijdperk 
waarin het lerarentekort de gemoederen in 
heel Nederland bezighoudt. 

Het invullen van reguliere vacatures op de 
scholen lukte helaas al niet meer bij alle 
besturen van PON, ook het invullen van 
de lange vervangingen kwam steeds meer 
onder de druk te staan. 

Sinds augustus 2021 staat ca. 85% van 
onze vaste poolers op lange vervangingen. 
Daardoor wordt het steeds lastiger om de 
korte vervangingen te vervullen. De hele 
situatie rond het coronavirus maakte dat 
extra zichtbaar, zoals hiervoor al beschreven. 

Met de schoolbesturen proberen we ervoor 
te zorgen dat de invalpool in de loop van 
het jaar steeds voldoende wordt aangevuld, 
zodat vacatures en vervangingen kunnen 
worden ingevuld. De rol die PON daarin 
speelt wordt steeds breder. 
 

We werken hieraan vanuit twee 
invalshoeken:
 1.  Intensief inzetten op de instroom van 

nieuw personeel:
  a.  Nieuw afgestudeerde Pabo-

studenten: omdat we door corona 
geen bezoek aan de Pabo’s konden 
brengen, hebben we vooral 
ingestoken op studenten die in hun 
laatste jaar meedraaiden op een 
PON-school. Veel WPO/WPL/LIO 
studenten hebben in de pool of 
op een school een werkomgeving 
gevonden. Ook zijn er veel 
combinatiebanen (deels in de pool 
en deels op een school) ontstaan. 
We hebben intensiever contact 
gezocht met de Pabo’s om meer 
samenwerkingen aan te gaan.

  b.  Herintreders: voor deze doelgroep 
hebben we veel samengewerkt met 
Loopbaancentrum Oost Nederland. 
Vaak vonden herintreders via de 
tijdelijke pool een tijdelijke werkplek. 
De RAP heeft hierbij een loketfunctie 
op zich genomen.

  c.  Zij-instromers: ook hier is de focus 
verlegd naar de RAP (regionale 
aanpak personeelstekort).

  d.  Open sollicitaties: via de 
schoolbesturen, social media 
en meer naamsbekendheid van 
PON komen er steeds meer open 
sollicitanten bij PON terecht. We 
gaan in gesprek en kijken of er 
mogelijkheden zijn bij besturen. 
Er volgt dan een contact met een 
mogelijk bestuur om voor deze 
mensen een plek te vinden. 

    We bieden altijd een plek op 
   de tijdelijke lijst aan.
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 2.  Behouden van het zittende personeel, 
bijvoorbeeld door in te zetten op 

   duurzame inzetbaarheid en 
verminderen van de hoge werkdruk 
met behulp van de extra gelden 
(zoals NPO/RAP). Het toenemende 
lerarentekort bemoeilijkt het inzetten 
van extra personeel om de werkdruk 
te verlagen. Veel schoolbesturen zijn 
doordrongen van het belang van 
duurzame inzetbaarheid en worden in 
veel gevallen daarbij ondersteund door 
de Arbo-dienstverlening van PON.

 

2.2 Begeleiding van de poolers
In 2021 zijn we voortgegaan op de 
ingeslagen weg waarbij veel tijd en aandacht 
werd besteed aan de begeleiding en scholing 
van onze tijdelijke poolers en starters. 
Veel tijdelijke poolers zijn bezocht, hebben 
nascholing genoten of hebben deelgenomen 
aan een intervisiebijeenkomst. Van onze 
tijdelijke poolers horen wij grote 
tevredenheid terug. 
De begeleiding van al onze invallers werd 
door corona wel ingewikkelder omdat 
scholen zoveel mogelijk externen ‘buiten de 
deur hielden’.  

Door het afscheid van Elise Willemsen en 
Margo Müller is de begeleiding van tijdelijke 
poolers vanaf 1 augustus 2021 op een lager 
pitje komen te staan. Ook omdat het aantal 
tijdelijke mensen dat nog op korte inval voor 
ons werkt, is afgenomen.
Uiteraard worden alle signalen vanuit en 

over álle poolers altijd opgepakt, ongeacht 
of het vaste of tijdelijke poolers zijn en 
ongeacht of ze exclusief beschikbaar zijn 
voor PON. De begeleiding van de starters is 
onverminderd voortgezet door inzet van de 
seniors.

2.3 Scholing
Voor de scholing van onze poolers zijn we 
aangesloten bij de Rolf Groep (voorheen 
OinO). Samen met de Rolf Groep en een 
aantal aangesloten besturen (eenpitters en 
een meerpitter), hebben we vorm en inhoud 
gegeven aan de PON Primair Academy. We 
bieden live bijeenkomsten aan in combinatie 
met een goedgevulde online leeromgeving 
voor alle poolers. De inhoud wordt in 
overleg met PON en de besturen bepaald, 
afhankelijk van de behoefte vanuit het veld. 

2.4 Invloed corona
2021 startte met een lockdown waarbij 
de vraag naar invalpersoneel in eerste 
instantie sterk afnam. Het nog niet ingezette 
personeel kon tijdens de lockdown volop 
worden ingezet bij het thuisonderwijs en 
noodopvang op de scholen. 
Later nam de vraag naar poolers sterk toe 
doordat veel personeel uitviel. 2021 eindigde 
met weer een lockdown waarbij de vraag 
sterk afnam. Overigens waren de meeste 
poolers toen al ingezet en waren er nog 
nauwelijks poolers beschikbaar. 
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3.1 Samenwerking RAP
Om het personeelstekort het hoofd te 
bieden, is samenwerking van schoolbesturen 
op de regionale arbeidsmarkt essentieel. 

Naast het werven van nieuw 
onderwijspersoneel en het aanspreken 
van de ‘stille reserves’ (mensen met een 
onderwijsdiploma maar niet werkzaam 
binnen het onderwijs) is de zorg voor het 
behoud van ons huidige potentieel dringend 
en noodzakelijk. Loopbaancentrum Oost 
Nederland (LBC) wil hierin als partner van 
betekenis zijn voor de regio Oost Nederland 
en zoekt hierin de interbestuurlijke 
samenwerking in de sector PO (primair 
onderwijs) maar ook daarbuiten.

Met onze activiteiten richten we ons op het 
delen van expertise Daarbij ondersteunen 
we bij mogelijk passende, helpende 
en inspirerende  antwoorden op het 
personeelstekort. Bij voorkeur zo concreet 
mogelijk. 

We sluiten zowel aan bij de behoefte van 
het individu als bij die van het collectief. 
Met het actuele aanbod bieden we op 
maat ondersteuning gericht op vitalisering 
van individuele medewerkers en faciliteren 
en ondersteunen we het collectief van 
medewerkers én besturen.

Ook in 2021 was het Loopbaancentrum 
uitvoeringsorgaan voor de hele RAL/
RAP-regio en werkt daarbij op meerdere 
actielijnen nauw samen met Gerard Couprie, 
de projectcoördinator RAP: 

Actielijn 2 
Verminderen vraag naar personeel
José Jansen participeert in deze werkgroep. 
De uitdaging voor Actielijn 2 ligt o.a. 
in het communiceren en informeren 
over de nu al praktisch inzetbare 
ondersteuningsmogelijkheden al dan niet 
gerelateerd aan het Loopbaancentrum. 
Te denken valt aan factsheets, het delen van 
inspirerende voorbeelden (best practices) 
via verschillende kanalen waardoor meer 
zichtbaarheid, toegankelijkheid en een groter 
bereik met meer slagkracht kan worden 
gecreëerd.

Actielijn 3 
Werving en recruitment
In 2021 is in overleg met RAP de bouw van 
een nieuwe website gestart, met een 
vernieuwde vacaturebank voor het 
Loopbaancentrum. Deze zal in 2022 worden 
opgeleverd.
Daarnaast is “Podium” ontwikkeld, een 
online omgeving waar vraag en aanbod van 
onderwijsprofessionals bij elkaar komt. Deze 
nieuwe dienst wordt medio maart 2022 
gelanceerd.
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Actielijn 4 
Aanspreken van de reserve

 

Het aantal herstarters dat zich gemeld heeft 
is in 2021 teruggelopen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Mogelijk zijn er mensen 
direct gestart op een school zonder dat het 
Loopbaancentrum daarbij betrokken was. 
Een andere mogelijkheid is dat deze bron 
aan het opdrogen is.

Vanuit actielijn 4 van de RAP is er een 
factsheet ontwikkeld en een video. Deze 
delen we regelmatig met bestuurders en 
P&O-ers. Daarnaast zijn ook het UWV en 
het Participatiefonds (PF) op de hoogte van 
de mogelijkheid van het herintrederstraject. 
Verder hebben we de Pabo’s verzocht om 
deze informatie te delen met hun alumni. 

Actielijn 5 Nieuwe leerkrachten opleiden
Deze actielijn richtte zich in 2021 op 
zij-instroom waarbij Danny Alberts en 
Yvonne Dijkhuizen resp. coördinator en 
aanspreekpunt waren. In december 2021 
werd duidelijk dat er vanuit het veld geen 
behoefte is aan een centrale aanpak en is 
besloten dat alle zij-instroomkandidaten 
worden ondergebracht in Podium (zodra die 
is opgeleverd).

3.2 Samenwerking 
Participatiefonds en het UWV
In 2021 is het Loopbaancentrum gestart 
met een intensieve samenwerking met 
het Participatiefonds en het UWV. Extra 
aanleiding hiervoor is de modernisering 
van de participatiewet en de ingrijpende 
financiële gevolgen hiervan voor de 
besturen. Het doel van deze samenwerking 
is om zo goed mogelijk tegemoet te komen 
aan de wens van de werknemers en van de 
werkgevers (besturen) om te voorkomen dat 
werknemers in de WW of BW komen. 
Het is belangrijk dat werknemers een 
passende baan hebben waarin ze zich 
competent en gelukkig voelen om zo 
duurzaam inzetbaar blijven. En dat de 
besturen daardoor  goed werkgeverschap 
kunnen vormgeven en zo WW/BW-kosten 
kunnen voorkomen. Het hele onderwijsveld 
profiteert ervan als er zoveel mogelijk 
onderwijspersoneel beschikbaar is en blijft.
In 2021 hebben we samen met het 
UWV en het PF de pilot “Perspectief” 
ontwikkeld waarmee we in januari 2022 
gaan starten. Deze pilot hebben we 
gepresenteerd tijdens P&O-netwerken en 
bestuurdersbijeenkomsten.

Inzetbaar na traject
Niet inzetbaar na traject
Bezig met Traject
Niet begonnen of anders

Aantallen herstarters: 26 mensen

31%

15%
19%

35%
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3.3 Arbodienstverlening  
(coördinatie vanuit het  
Loopbaancentrum)
Het bestaande aanbod binnen de 
Arbodienstverlening stond in 2021 gepland 
om te worden herzien. De insteek was 
om tot een nieuw (regionaal) aanbod te 
komen vanuit een visie die gestoeld is op de 
nieuwste inzichten, actuele wetgeving en 
afgestemd op de behoefte in het veld. 

In maart 2021 is er een adviseur 
Duurzame Inzetbaarheid/ Coördinator 
Arbodienstverlening (Marike Timmers) 
aangetrokken die zich in dit vraagstuk heeft 
verdiept. Dit heeft eind 2021 geresulteerd 
in nieuwe contracten die aangeboden zijn 
aan de deelnemende besturen. Hierin is een 
belangrijke professionaliseringslag gemaakt 
zodat de dienstverlening toekomstbestendig 
is. De dienstverlening is explicieter 
omschreven waarbij ook duidelijker is welke 
dienstverlening “standaard” wordt geboden 
en wat valt onder de noemer “extra 
dienstverlening”. Dit betreft in principe geen 
wijziging maar wel een precisering van de 
werkwijze. 

De dienstverlening wordt (RAP)-
regiobreed aangeboden met een 
maatwerkregeling. Daarvoor heeft 
PON een mantelovereenkomst gesloten 
met twee zelfstandig geregistreerde 
bedrijfsartsen (Evelyne Wesselius en Jan 
Heinen) en twee zelfstandig geregistreerde 
arbeidsdeskundigen (Marja Wekking en 
Dirk Odolphy). Met de afnemende 
besturen is een basiscontract afgesloten. 
De arbeidsdeskundigen worden ingezet 
als inzetbaarheidscoach en zij voeren ook 
arbeidsdeskundige onderzoeken uit en/of 

geven preadvies. Dit is op aanvraag, 
buiten het basiscontract om. 
De Arbodienstverlening is een aanvullende 
dienstverlening en is niet inbegrepen in het 
lidmaatschap van PON. Een groot aantal 
besturen in de RAP-regio maakt gebruik van 
de Arbodienstverlening volgens het ‘eigen 
regie model’. 

Met het aanbod vanuit het 
Loopbaancentrum, de PONFlexpool én de 
Arbodienstverlening bieden we een goede 
basis voor het duurzaam inzetbaar houden 
van medewerkers in het primair onderwijs. 
We bieden ondersteuning in de hele keten 
van amplitie, preventie, curatie, 
re-integratie en loopbaanbegeleiding. 
Dit werkt aanvullend en versterkend. 
Het lukt om op maat te acteren op 
ondersteuningsvragen van besturen uit 
de regio, en hun medewerkers. 

3.4 Invloed corona 
Corona heeft ook in 2021 een grote impact 
gehad op medewerkers van de deelnemende 
besturen in de regio. Er is veelvuldig 
een beroep gedaan op het Arboteam. 
Spreekuurcontacten met medewerkers 
verliepen voor het overgrote deel online en 
telefonisch. 

3.5 Ondersteuning bij 
pensioencommunicatieplicht 
Het Loopbaancentrum heeft met 
de relatiebeheerder van ABP een 
communicatieplan opgesteld waarmee 
werkgevers en medewerkers worden 
geïnformeerd over pensioen. 
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Allereerst zijn er workshops ‘Zo zit dat met 
mijn pensioen’ georganiseerd. Hier was 
veel animo voor (6 bijeenkomsten met 15 
personen per keer). Deze bijeenkomsten 
waren binnen een paar dagen volgeboekt. 
Helaas kon er vanwege coronamaatregelen 
slechts één bijeenkomst live plaatsvinden. 
De andere bijeenkomsten zijn naar een 
online moment in 2022 verplaatst waarbij de 
inschrijving wederom storm liep. 

Daarnaast heeft ABP tijdens een P&O 
netwerkbijeenkomst in december 2021 
een presentatie verzorgd om de P&O-
medewerkers wegwijs te maken in de 
ondersteuningsmogelijkheden die ABP biedt 
(onder meer met tips en tools vanuit de 
website).
 

3.6 Leergang Loopbaan 
& Leiderschap
In 2021 hebben we wederom de leergang 
Loopbaan & Leiderschap aangeboden.
Iedere kandidaat onderzoekt in dit traject 
wat Nieuw Leiderschap inhoudt en hoe 
zich dat verhoudt met ieders persoonlijke 
leiderschap en ambitie. In hoeverre passen 
de kwaliteiten, en nog belangrijker, de 
persoonlijke passie en de motivatie bij 
Nieuw Leiderschap?
In 2021 zijn 11 kandidaten gestart met de 
leergang L&L.

Het Loopbaancentrum nam 
de intakegesprekken en de 
intervisiebijeenkomsten voor haar rekening. 

De Rolf Groep organiseerde 6 
kennisinhoudelijke bijeenkomsten. 
De insteek van dit traject is gericht op 

persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het 
aspect leiderschap. De uitkomsten worden 
door de kandidaat gedeeld met de direct 
leidinggevende en/of met de bestuurder. 

3.7 P&O netwerk
In het kader van de samenwerking binnen 
de RAP hebben José Jansen en Marjory 
Vermeegen een bezoek gebracht aan RAP-
besturen die niet aangesloten zijn bij PON.
 
Er zijn vier goedbezochte P&O-
netwerkbijeenkomsten geweest voor alle 
P&O-ers uit de RAP-regio. Aanvullend is 
er een online community opgezet zodat 
iedereen elkaar nog sneller en makkelijker 
kan vinden om vragen te stellen of kennis uit 
te wisselen.
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Alle cijfers 
op een rijtje
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4. Alle cijfers op een rijtje
Het eigen vermogen van de vereniging is ondergebracht in de algemene reserve. Deze reserve 
is onderverdeeld in een onderdeel algemeen en een onderdeel Arbo. Aan het onderdeel 
Arbo wordt het resultaat uit arbodienstverlening toegevoegd of onttrokken. Het overige 
resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve algemeen. Er is beleid geformuleerd/ 
vastgesteld na uitvoering van een risicoanalyse ten aanzien van de gewenste hoogte van het 
eigen vermogen. Na afronding van de jaarcijfers zullen de besturen medio 2022 besluiten wat 
er met het resterende bedrag gedaan zal worden. 

4.2 De vereniging in 2021
4.2.1 Overzicht van het aantal leden van PON

Naam  Bestuursnummer
 1. Gelderveste  41011
 2. Halse Schoolvereniging  33957
 3. Katholieke Stichting BAO Silvolde  41563
 4. Leerplein055  41616
 5. Mijnplein  40894
 6. Pro8 (St. Primair Onderwijs Achterhoek)  50844
 7. RK Onderwijsstichting Giesbeek-Lathum  70644
 8. Scholengroep Veluwezoom  41617
 9. St. Kindergemeenschap Albert Schweitzer  42330
 10. St. Samenwerkingsbestuur LiemersNovum  77235
 11. Stichting Algemeen BAO Rijnwaarden  30824
 12. Stichting de Korenburg  41463
 13. Stichting de Mare  41491
 14. St Deventer en Almelose Montessorischolen  95148
 15. Stichting Innerwaard  42148
 16. St. Interconf. Samenwerkingsschool Meddo  82786
 17. St.Interconfessioneel Onderwijs Bredevoort  76910
 18. Stichting Katholiek BAO Borculo  47659
 19. Stichting Montessori Haaksbergen  40355
 20. St. Montessori Traditioneel BAO Doesburg  30847
 21. St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer  41862
 22. Stichting Poolster  42561
 23. Stichting Samenwerkingsschool Kranenburg   60686
 24. Stichting SBO de Schilderspoort  40901
 25. Stichting Schoolbestuur Laetare  38235
 26. St Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren  27067
 27. Vereniging Deventer Leerschool  71242
 28. Ver Interconf BAO Vierakker-Wichmond  40804
 29. Ver PCBO Rheden  40843
 30. Vereniging voor PCO Eerbeek  84046
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4.2.2. Directeur- bestuurder
Mini Schouten t/m 30 september 2021.
Susan van der Molen in de functie van bureaudirecteur vanaf 1 oktober 2021. 
Het streven is om per 1-8-2022 een nieuwe bestuurder aan te stellen, 
na afronding van de herbezinning rondom de toekomst van PON.

4.2.3 Leden van de Commissie van Toezicht tot en met september 2021
Herbert Keppels Ver. Interconfessioneel BAO Vierakker-Wichmond, voorzitter
Anton Brinkhuis  Ver. PCBO Rheden
Sandra van Diessen  St. Algemeen BAO Rijnwaarden 

4.2.4 Leden Raad van Toezicht vanaf oktober 2021
Anton Brinkhuis  Ver. PCBO Rheden, voorzitter 
Pieter-Jan Buhler LiemersNovum
Yvonne de Haas  St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer en St. Deventer en   

Almelose Montessori scholen  (per 1-1-2022 Stichting Zinder)

4.2.5 Leden van de regiegroep
Lucy Hermsen   PRO 8    (tot 1 augustus 2021) 
Fred Berends  Leerplein 055   (tot 3 november 2021) 

Annet Wensink  St. Jorisschool in Borculo
Annemieke Miltenburg Innerwaard   (per 7 oktober 2021)
Bart v.d. Ent  Pro8    (per 7 oktober 2021)
Jos Boonman  LiemersNovum   (per 7 oktober 2021)
Hannelore Bruggeman Veluwezoom   (per 7 oktober 2021)
Jean Paul ten Brink a.i. Leerplein055   (per 3 november 2021) 
Sandra van Diessen St. Algemeen BAO Rijnwaarden 

4.3 Van VF naar ERD
In 2021 is het aantal ERD-besturen (Eigen Risico Drager) niet veranderd. Nog steeds maken 
22 van de 30 aangesloten besturen inmiddels geen gebruik meer van de diensten van het 
Vervangingsfonds (VF). 

Voor PON betekent dit extra werk voor wat betreft de facturering. In overleg met CABO 
is daarom in 2017 besloten om 1 dag per week een medewerker van CABO in te huren om 
het factureringsproces goed te laten lopen. Dit is in 2021 verder gecontinueerd.
Met ingang van 2020 hanteren we voor de VF-besturen geen gezamenlijke pool meer. 
Elk bestuur heeft nu zijn eigen pool. PON doet wel de verantwoording voor deze 
schoolbesturen van hun vaste poolers. CABO verzorgt de onderlinge facturering.
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4.4 Wijziging/nieuwe besturen
In 2021 is er een verandering opgetreden in het ledenbestand; St. Gem. RK/PC Scholen 
Wehl-Nieuw Wehl gefuseerd met Pro8. 

Enkele schoolbesturen hebben informatie opgevraagd over mogelijkheden om lid te worden. 
Voor een aantal besturen verzorgt PON nog steeds vervangingsdiensten (onze klanten). 
Hieraan kunnen we steeds minder goed voldoen, mede door het personeelstekort. 

4.5 PON Flexpool
In 2021 zijn er in de bezetting van het PON-bureau enkele wijzigingen geweest. Per 1 
augustus 2021 hebben wij afscheid genomen van Margo Müller en Elise Willemsen, zij hebben 
beiden een baan buiten PON geaccepteerd. De begeleiding van de tijdelijke poolers is anders 
georganiseerd en voor een deel teruggegaan naar de coördinatoren/matchers en seniors. 
De seniors zijn oud-onderwijsprofessionals die op oproepbasis starters volgen en ondersteunen, 
zowel in de tijdelijke als in de vaste pool.

Per 1-3-2021 kreeg Jaqueline Janssen urenuitbreiding gekregen van 16 naar 36 uur en 
per 1-1-2021 kreeg Nicole Elschot urenuitbreiding van 32 naar 36 uur vanwege extra 
werkzaamheden. 
Bestuurder Mini Schouten nam 1-10-2021 ontslag. Haar taken worden waargenomen
door Susan van der Molen (bureaudirecteur) en Hans te Lindert (analyse werkveld PON). 
Susan van der Molen heeft van 1-10-21 tot 31-12-21 een tijdelijke uitbreiding gehad van 
28 uur naar 36 uur i.v.m. overname taken Mini Schouten.

Binnen de beschikbare middelen was de bezetting in 2021 als volgt: 

Coördinatie:   Matching:   Begeleiding tijdelijke 
        poolers en starters:
Hans te Lindert: 16 uur  Nicole Elschot: 36 uur  Margo Muller 16 uur 
        tot 1-8-2021
Gerard Jansen: 40 uur  Jolanda Jonker: 32 uur  Elise Willemsen 24 uur
        tot 1-8-2021
Susan van der Molen: 28 uur Marloes Meijer: 20 uur 
Monique Mekkering: 36 uur Jaqueline Janssen: 36 uur 
    Willeke Luimes: 24 uur 
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4.5.1 Tevredenheid over onze poolers 
Periodiek (twee keer per schooljaar; in het najaar en het voorjaar) peilen wij de tevredenheid 
vanuit de scholen over onze poolers. Tevens bevragen wij onze poolers op de tevredenheid 
over de scholen waar zij invallen. (In 2020 is er i.v.m. corona één meetpunt geweest.) 

In onderstaande grafieken is het aantal beoordelingen grafisch weergegeven:
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De tevredenheid over onze poolers is toegenomen. Een prachtig resultaat en het directe gevolg 
van een constante focus op kwaliteit, zowel vanuit PON als vanuit onze leden (scholen en 
besturen). Onderstaande grafiek geeft het verloop grafisch weer:
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Oplossingspercentage per kalenderjaar

We vragen ook aan onze invallers om hun tijdelijke werkplek te beoordelen. 
Onderstaande grafiek geeft het verloop grafisch weer:
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4.5.2 Kengetallen van de pool over 2021 
 a.  Oplossingspercentage:
   Nog altijd lukt het om een hoog percentage van de verzoeken op te lossen. Daarbij 

aangetekend dat de cijfers van 2021 te positief zijn, door de lange lockdownperiode 
waarin steeds 100% gehaald werd. Dit heeft uiteraard een positieve uitwerking over het 
hele jaar.
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 b.  Inzetpercentage (VF besturen):
   Door de veranderende regelgeving van het vervangingsfonds (VF) neemt het 

inzetpercentage dat door het VF wordt vergoed, steeds verder af. Deze trend zien we 
al een aantal jaren. Het gedeelte dat niet bij het VF kan worden gedeclareerd wordt bij 
besturen in rekening gebracht. 

   n.b. Sinds 2020 is er geen gezamenlijke pool meer, waardoor er per bestuur een 
inzetpercentage wordt berekend door het VF. Twee besturen (éénpitters) hadden in 2020 
geen poolers in de vaste pool.
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Schilder-
spoort

Montessori
Haaks-
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(Vrijwillige) mobiliteit PON
Mobiliteit van buiten PON
Afgestudeerd <1 jaar
Tijdelijke lijst > vaste lijst
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 c. Verloop in de pool
   De PONflexpool wordt steeds meer 

gebruikt als een instrument om 
doorstroming binnen het personeel tot 
stand te brengen. Onderstaande grafiek 
geeft aan hoeveel personeelsleden er in 
en uit de pool zijn gestroomd. 

   Uit de cijfers blijkt dat in 2021 34 
van de nieuwe leerkrachten in de 
PONflexpool via vrijwillige mobiliteit in 
de flexpool zijn gekomen. Opvallend is 
ook het groeiend aantal leerkrachten in 
de flexpool uit besturen buiten PON.

Aantal personen ingestroomd 
vaste pool PON

2018 2019 2020 2021

118 84 93 56
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 d. Inzet per week:
   Het aantal verzoeken per week is de afgelopen jaren telkens gestegen. Door de lockdown 

waren de verzoeken aan het begin van 2021 lager dan de laatste jaren. In het loop van 
het jaar steeg de vraag juist ten opzichte van voorgaande jaren, onder andere door 
ziekteverzuim door corona. 

900

800

700

600

500

 400

 300

 200

 100

 0

w
ee

k 
2

w
ee

k 
4

w
ee

k 
6

w
ee

k 
8

w
ee

k 
10

w
ee

k 
12

w
ee

k 
14

w
ee

k 
16

w
ee

k 
18

w
ee

k 
20

w
ee

k 
22

w
ee

k 
24

w
ee

k 
26

w
ee

k 
28

w
ee

k 
35

w
ee

k 
37

w
ee

k 
39

w
ee

k 
41

w
ee

k 
43

w
ee

k 
45

w
ee

k 
47

w
ee

k 
49

w
ee

k 
51

2019
2020
2021

Aantal verzoeken per week PON



25

Vast
Tijdelijk

 e.  Inzet vaste mensen/inzet tijdelijke poolers
   Door de pool te vergroten streven we er naar om vervangingsaanvragen zoveel mogelijk 

door vast personeel te laten doen. Het aandeel van de vaste pool is in 2021 behoorlijk 
toegenomen.
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  f. Inzet op kortdurende en langere vervangingen
   We registreren vervangingen die korter dan 4 weken duren als korte vervangingen en 

langer dan 4 weken als lange vervangingen. Ruim tweederde van de aanvragen betreft 
vragen voor meer dan 4 weken.
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2018 2019 2020 2021

 g. Inzet van onderwijsassistenten:
  De vraag naar onderwijsassistenten is in 2021 flink toegenomen. 
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4.6 Loopbaancentrum Oost Nederland 
Het Loopbaancentrum Oost Nederland (LBC) werd in 2021 bemenst door:

   Functie Uren  Bijzonderheden 
    per week 
   
José Jansen Coördinator-
   Loopbaancoach 32u  

Marike Timmers Adviseur DI –   Per 22 mrt 2021
   Coördinator   in dienst
   Arbodienstverlening 24u 

Marjory Vermeegen Coördinator-Loopbaancoach 36u 
   
Marloes Meijer BackOffice medewerker 12u
   (o.a. coördinatie vacaturesite)  
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4.6.1 Loopbaangesprekken & Trajecten 

Overzicht gesprekken  2018 2019 2020 2021 
  

Oriënterende loopbaangesprekken  215 135 75 95

Diverse soorten loopbaantrajecten  40* 52* 12 10 

Loopbaan & Leiderschap  * 11 14 11

Intakegesprekken herstarters 36 76 72 26 
 
* aantal gesprekken – vanaf 2020 vermelden we het aantal trajecten

4.6.2 Opbrengsten  

    2017  2018 2019  2020 2021 
  

Opbrengsten s5.655,32 s12.820,00 s19.165,00 s9.638,60 s12.919,00
LBC gesprekken 
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4.6.3 Overzicht cijfers

   2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal vacatures op de site 309   280   327 274 231 438
Vacature alert  1384 1600 1624 1668 1449

Volgers op LBC Facebook  114   181  229 244 275 366
Volgers op LBC LinkedIn       25    89  135 245 331
     

OVERZICHT ACTIVITEITEN     
 
Voorlichtingen aan teams 4 6    Opgepakt Opgepakt Opgepakt Opgepakt 
     door door  door door
     Flexpool Flexpool Flexpool Flexpool 

Deelnemers ABP workshop 21 27 21 33 Afgelast 15*
       i.v.m.   
       corona 

Deelnemers Kweekvijver 
Nieuw Leiderschap - - 14 11 14 11

* 1 workshop geweest vanwege corona
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Bezoekadres
Het Emerhuys
Piet Heinstraat 5
7204 JN Zutphen

0314-38 39 68
info@ponprimair.nl


