Personeelsbeleid op maat
Dit is een overzicht van het pakket arbeidsvoorwaarden, ondersteunende instrumenten en faciliteiten voor het personeel van de gemeente Hoorn. Dit personeelsbeleid richt zich op de duurzame inzetbaarheid van
alle medewerkers door rekening te houden met de actuele levensfase 1 qua kenmerken en behoeften. Dat is maatwerk. Uitgangspunten zijn: geven van keuzemogelijkheden, investeren in persoonlijke on twikkeling
en mobiliteit en beroep op de eigen verantwoordelijkheid.
Naast de in de tabel genoemde onderwerpen werkt de gemeente Hoorn aan een organisatiebeleid en cultuur die ook bijdraagt aan dit thema: een Great Place to Work. De onderwerpen die het thema duurzame inzetbaarheid raken: het nieuwe werken,
leiderschapsontwikkeling, resultaatgerichte personeels- en beoordelingsgesprekken en strategische personeelsplanning.
De items in rood zijn nieuwe mogelijkheden die nu nog niet in het pakket zitten. Voor een deel is er al een concreet plan om het punt in de CAR/UWO op te nemen, of op lokaal niveau uit te werken. De overige onderwerpen in de tabel zijn mogelijk binnen het
personeelsbeleid en passen binnen de CAR/UWO of lokale regelgeving.
Kenmerken en behoeften

Aanstelling en Functie
Aanstelling in algemene dienst
Projectmatig werken

Beloning en Vergoedingen
Cafetariamodel
Individueel Keuze Budget (jan.2016)

Werktijd en Verlof
Cafetariamodel (aan- en verkoop
verlof)
Tijd- en Plaats onafhankelijk werken
Wet arbeid en zorg

Gezondheid/Vitaliteit
Cafetariamodel (bedrijfsfitness,
fietsenplan
i-Change
Risico Inventarisatie & Evaluatie

Ontwikkeling en Loopbaan
Functieboek
Planning- voortgang- en
beoordelingsgesprekken (WEP)
Westfriesland Academie
Careerplanner & Ontwikkelscan
www.werkeninnhn.nl

Energie, kracht, leervermogen, inzet
Bezig met ontwikkeling identiteit
Zelf beslissen, afzetten tegen verleden
Eerste levenservaringen: levenspartner, eigen
woonruimte, beroepsleven
Willen respect verwerven, op zoek naar
bevestiging
Willen een werksituatie waarin je kunt leren
Vooral doeners, kortlopend werk met uitdaging
en snel resultaat
Willen duidelijkheid over de toekomst
Risico’s: ongezonde leefwijze, overbelasting,
burnout

Tijdelijke aanstelling
Starterspool/trainees
Projecten
Snuffelstages
Meer werken dan 36 uur

Salarisontwikkeling (aanloop en
functionele schaal)

Voltijd baan
Flexibele werktijden
Studieverlof

Instructie fysieke belasting en
veiligheid
Begeleiding balans werk/privé
Begeleiding leefstijl

Introductie
POP (+ontwikkelgesprek)
Training/opleiding
Studiefaciliteiten
EVC
Loopbaanadvies
Coaching/ mentoring
www.decarrieretijger.nl
www.leren.nl

Meer diepgang in gevoelsleven
Weloverwogen mening en analytisch vermogen
ontwikkelt
Behoefte om zich te profileren, resultaatgericht
Hoogste productiviteit, meer dan uitvoerende
taken nodig
Carrièreplanning, definitieve beroepskeuze
Zorgtaken, gezinsuitbreiding, eigen woning
Risico’s: overmatig werken, disbalans werkprivé, burn-out

Vaste aanstelling
Duobaan
Functie- of taakroulatie Promotie
Taakverbreding
Deelname aan netwerken, projecten,
e.d.
Detachering

Salarisontwikkeling (in functionele
schaal)
Bonus, gratificatie
Pensioenopbouw, aanvullend

(tijdelijke) aanpassing
arbeidstijd/deeltijd
Ouderschapsverlof
Zorgverlof
Flexibele werktijden
Zelfroosteren

Zwangerschapsfaciliteiten
Begeleiding balans werk/prive
Begeleiding leefstijl

Feedback
POP(+ontwikkelgesprek)
Training/ opleiding
Studiefaciliteiten
Loopbaanadvies
Levensloopregeling
www.decarrieretijger.nl
www.leren.nl

Herbezinning op levenswaarden en behoeften
Ontdekken van grenzen, eigen capaciteiten en
mogelijkheden
Kan initiatiefnemer, voortrekker zijn
Keuze in doorgaan of iets anders doen
Belastbaarheid verandert
Risico’s: frustatie/midlifecrisis, impulsieve
keuzes, disbalans werk-privé

Promotie naar seniorfunctie
Detachering
Functieroulatie
Mentorschap
Taakverbreding
Demotie

Salarisontwikkeling (functioneel op
maximum, uitloopschaal) Bonus,
gratificatie
Pensioenopbouw, aanvullend

Uitbreiding arbeidstijd
Zorgverlof
Sabbatical, opname Levensloop
Zelfroosteren

Preventie psychische belasting

POP (+ontwikkelgesprek)
Competentiescan
Training
www.leren.nl
www.decarrieretijger.nl
Kennisruil
Loopbaanadvies
Levensloopregeling

Stabiel, veel kennis, loyaal

Seniorfunctie

Bonus, gratificatie

Mantelzorg (….)

Preventie psychische en fysieke

POP/WEP

Algemeen

Levensfasen
20 ‘ers:
Starten, leren











30 ‘ers:
Spitsuur, bouwen









40 ‘ers:
Van spitsuur naar
midlife, bouwen en
oogsten




50 ‘ers:
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De gehanteerde grenzen van de levensfasen liggen niet vast. Mensen zijn niet in hokjes te plaatsen. We hopen dat de veranderingen door het ouder worden herkenbaar en bruikbaar zijn.
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van midlife naar
afbouwen, oogsten

60 ‘ers:
Afbouwen, loslaten
en vrijgeven

Kenmerken en behoeften
 Levenswijsheid, ervaring
 Van grote waarde als nieuwe waarden worden
omarmd (groei, handhaving of stagnatie)
 Willen graag anderen (jongeren) tot hun recht
laten komen, inspiratiebron
 Grote veranderingen maken onzeker
 Risico’s: fysieke veroudering, overschatting
eigen mogelijkheden,
ontevredenheid/demotivatie, slachtofferrol als
geen nieuwe waarden worden gevonden







Bronnen:








Rots in de branding: stabiel, veel kennis, loyaal,
levenswijsheid, ervaring; of Blok aan het been:
op de rem, ontevreden.
Wil vooral kwalitatief goed doen
Kan loslaten, gaat afbouwen
Behoefte aan stabiele werkomgeving
Oriëntatie op periode na het werk
Risico’s: onthechting kan tot crisis leiden

Aanstelling en Functie
Deelname aan projecten
Functieroulatie
Mentorschap
Aanpassing individueel taakpakket
(CAR/UWO 17:3)
Demotie

Beloning en Vergoedingen

Werktijd en Verlof
Flexwerken
Kuurverlof
Opname Levensloop

Gezondheid/Vitaliteit
belasting

Ontwikkeling en Loopbaan
Korte trainingen en workshops
Competentiescan
Begeleiding en -coaching

Mentorschap
Overdragen kennis
Deelname aan projecten
Taakverlichting
Minder onregelmatige diensten
Demotie
Werken na 65 jaar
Keuzepensioen
Freelancer

Pensioenoverzicht
Aanvulling in pensioenvoorziening

Aanpassing arbeidstijd/deeltijd/
Flexibele werktijden
Opname Levensloop

Preventie psychische en fysieke
belasting

Korte doelgerichte cursussen

Lievegoed, B., De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
Brug, J. van der, Levensfasen en werk.
Leeftijdsbewust Personeelsmanagement van de Gemeente Enschede
Behoeftenonderzoek in levensfasen van de Gemeente Roosendaal
VNO/NCW Handboek Levensfasebeleid; Visie, instrumenten en praktijk
CNV Handboek levensfasebeleid
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