“Deze studie past helemaal
bij mij”, zegt Sietske
Beuckens enthousiast. De
manager projectbeheersing
van Wetterskip
Fryslân gebruikt haar
Persoonsgebonden basis
budget voor de driejarige
NCOI-opleiding hbo
Bedrijfskunde, specialisatie
projectmanagement. “Eind
volgend jaar gaat hopelijk
de vlag uit.”
SIETSKE BEUCKENS (WETTERSKIP FRYSLÂN) DOET HBO-OPLEIDING NAAST WERK

‘DOOR STUDIE STEVIGER IN MIJN FUNCTIE’
Eens in de twee weken volgt Sietske
Beuckens (48) op zaterdag haar lesbijeenkomsten. En gemiddeld is ze door de week
zo’n acht tot tien uur aan het studeren. Voor
een examenopdracht nog wat meer. Het is
best intensief, naast haar werk en gezin met
vier kinderen, geeft Beuckens aan. “Maar ik
ben erg gemotiveerd. Mijn studie levert me
veel op voor mijn eigen werkzaamheden en
geeft meer inzicht in hoe zaken binnen het
Wetterskip georganiseerd zijn. Ik krijg er
een bredere kijk door, ook door de contacten met andere studenten. Het verrijkt, en
je staat er steviger door in je schoenen.”

OMGEKEERDE VOLGORDE

Beuckens werkte eerder als archief-, administratief en secretariaatsmedewerker bij
de Friese waterschappen. Door de jaren
heen solliciteerde ze geleidelijk op functies
met andere inhoud. Bij Wetterskip Fryslân
wierp ze zich drie jaar geleden als assistent
projectmanagement binnen haar team op
voor de functie manager projectbeheersing.
“Dat sprak mij aan, omdat ik binnen het

Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat!

project nog meer inhoud aan mijn functie
kon geven.” Ze werkt op dit moment voor
het project Dijkverbetering Ameland en de
onderzoeksprojecten van de Projectoverstijgende Verkenningen Waddenzeedijken.
Beuckens ontwikkelt zich steeds om uitdagingen in haar functies goed aan te kunnen.
“Ik doe het een beetje in de omgekeerde
volgorde”, lacht ze. “Als assistent project
management heb ik de opleiding hbo
Projectmanagement gevolgd, een onderdeel
van een hbo-opleiding. Dat verliep positief
en toen ik inmiddels manager project
beheersing was, leek het me wel mooi om
aansluitend het hbo-briefje te halen. Ik kon
al voor enkele modules vrijstellingen krijgen. Zo is het balletje gaan rollen.”

ding gaat naar het Wetterskip Fryslân, die
dit via mijn teamleider afhandelt. Er ligt een
studieovereenkomst met afspraken.
Beuckens vindt het Persoonsgebonden
basis budget voor medewerkers absoluut
een kans om te gebruiken voor een cursus,
training of opleiding. “Het is goed om je te
blijven ontwikkelen, anders sta je stil. Dat
hoeft niet altijd voor een andere functie
te zijn. Ook binnen je functie kun je je
ontwikkelen. Een training of opleiding
kan leiden tot nieuwe inzichten die je kunt
gebruiken binnen je werk. De blik naar
buiten is heel belangrijk.” Zelf hoopt ze
haar studie eind 2018 af te ronden. Sietske
Beuckens: “Eind volgend jaar gaat hopelijk
de vlag uit.”

NIEUW INZICHT

Om haar studie te bekostigen, maakt
Beuckens gebruik van haar Persoons
gebonden basis budget van 5.000 euro.
Het Wetterskip Fryslân vult de resterende
studiekosten aan. Dat verloopt allemaal
soepel, zegt ze. “De factuur van de oplei-
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