GEMEENTE UDEN VITAAL
Samen in beweging op weg

Onderdeel

DUURZAME EN WENDBARE
INZETBAARHEID
(nu en toekomst klaar voor werk)

Duurzame en wendbare inzetbaarheid (versie 31-03-2015/ 11-12-2015)

Pagina 1

Gemeente Uden Vitaal
De gemeente Uden is een organisatie met lef. Een dynamische organisatie die haar interne processen
verbindt met wat er in de Udense samenleving leeft.
“Haal het beste uit jezelf”, is een voorwaarde voor succes voor onze werknemers en daarmee ook voor
het succes van Uden!
Om samen met onze werknemers dynamisch en dus vitaal en ondernemend te blijven, is duurzame
inzetbaarheid en wendbaarheid van onze werknemers van groot belang.
Vitaliteitmanagement valt uiteen in verschillende onderdelen, waaronder Duurzame en Wendbare
Inzetbaarheid van (nieuwe) werknemers.
Hieronder is dit in een schema weergegeven.

In deze notitie gaan we verder in op het onderdeel Duurzame en Wendbare Inzetbaarheid en op welke
wijze we als werkgever en werknemers ervoor zorgen dat ons personeelsbestand dit wordt, is en blijft.
Hierbij is het van groot belang dat werknemers eigen regie voeren over hun inzetbaarheid en daar
bewust mee omgaan. Kansen creëren en pakken. De gemeente Uden wil dit vooral stimuleren en
ondersteunen.
De omgeving verandert in een steeds hoger tempo, ervaren werknemers stromen de komende jaren
uit, arbeidsrelaties wijzigen van vast naar meer flexibel. De organisatie en haar werknemers moeten
klaar zijn om in te spelen op deze continue aanwezige ontwikkelingen en veranderingen.

Duurzame en wendbare inzetbaarheid (versie 31-03-2015/ 11-12-2015)

Pagina 2

Wat betekent duurzame en wendbare inzetbaarheid?
De meest geaccepteerde definitie van duurzame inzetbaarheid (Van der Klink et al., 2011) is:

Vanuit de werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen eigen mogelijkheden, kennis en competenties
op peil te houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig) werk open te houden.

Vanuit de Werkgever: voorwaarden scheppen, waaronder de werknemer zich binnen het werk kan
ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf kan inzetten.
De drie pijlers van duurzame inzetbaarheid zijn volgens de SER:


Het werkvermogen afhankelijk van de fysieke, psychische en sociale omstandigheden van de
werknemer (workability)



De bekwaamheid, capaciteit en aanpassingsvermogen om productief en (be)lonend werk te
vinden en te houden (employability)



De energie en motivatie (vitaliteit)

Wendbaar zijn als werknemer is het gericht zijn op en het kunnen verbinden met de veranderende
omgeving, klantwensen, processen, competenties en eigenaarschap. Dit geldt ook voor de werkgever.
Een door iedereen gedeeld beeld van de te bereiken doelen en de wil daar een specifieke bijdrage aan
te leveren. Vanuit een cultuur van vertrouwen, verbinden, vernieuwen en ondersteunt door flexibele
processen en systemen.
De kenmerken van een wendbare organisatie zijn:


Afstemmen van processen op elkaar. Informatie en kennis stromen vloeiend door de
organisatie.



Hecht netwerk van meervoudige verbindingen. Transparantie en overzicht is aanwezig bij alle
betrokken werknemers in de organisatie en loopt rechtstreeks naar elkaar toe.



Directe waarneming en monitoring van veranderingen in de omgeving. De focus ligt op buiten
en op de klant en daarop worden de processen afgestemd.

Waarom duurzame, wendbare organisatie en werknemers?
De organisatie van de gemeente Uden is een efficiënte, hoogwaardige, kwalitatieve en kwantitatieve en
betrouwbare organisatie met excellente dienstverlening voor haar klanten. Daarvoor beschikt de
gemeente Uden over deskundige, gemotiveerde, flexibele en op ontwikkeling gerichte werknemers die
gastvrijheid t.a.v. hun (interne en externe) klanten hoog in hun vaandel hebben staan.
Dat is onze ambitie.
Om deze ambitie nog beter te bereiken, dienen wij als management en HR onze werknemers en dus
onze organisatie duurzamer en wendbaarder te maken. De thema’s waar we op inzetten zijn:
Aansluiten op buiten = bewust inspelen en acteren op de dynamische, snel veranderende omgeving,

waarin het voeren van de eigen regie centraal staat.
Het Udens Werken oftewel het G1000-werken = Als het anders beter kan, doe het dan! Inzet op talent,
resultaat, samenwerking en ondernemerschap.
Goed werkgeverschap = behoud van houdbaarheidsdatum op de arbeidsmarkt van de medewerkers +
leren eigen regie te voeren over hun loopbaan en inzetbaarheid.
Grotere veerkracht medewerkers = nodig om met de constante factor van veranderingen om te gaan.
Menselijk kapitaal bepaalt het succes = hoe vitaler, hoe bekwamer en hoe groter het
aanpassingsvermogen = succesvol
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Naast deze thema’s, zijn o.a. de volgende afspraken in de Cao sector Gemeenten en met onze
Ondernemingsraad gemaakt om de komende jaren te realiseren, te weten:


minimaal 1500 jongeren een baan bij gemeenten (arbeidsplaatsen van 1 jaar met intentie tot
aanstelling voor bepaalde tijd



in totaal 630 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij gemeenten (een baan staat
gelijk aan 25 verloonde uren. De baan mag ook door twee of zelfs drie personen gezamenlijk
ingevuld worden).



Het bevorderen van duurzaam werken voor oudere werknemers



Het bevorderen van arbeidskansen en inzetbaarheid voor iedere werknemer



Behoud van werkgelegenheid voor laag opgeleide werknemers



Ondernemingsraad: verzoek beleid te ontwikkelen t.a.v. instroom jongeren en maatwerk
(eventueel uitstroom bevorderen) voor oudere werknemers. Vanuit de Cao adviseren partijen
om stimulerende maatregelen te treffen door het benutten van mogelijkheden vanuit het
generatiepact oftewel minder werken voor oudere werknemers om instroom jongeren mogelijk
te maken.

Hoe vertalen we onze ambitie in resultaten in de organisatie van Uden?
Om onze ambitie te realiseren, is het vertalen hiervan in te behalen resultaten noodzakelijk.
Beoogde resultaten vanuit de werkgever
1. Efficiënte, hoogwaardige kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening in samenspraak met onze
klanten door een deskundige, gemotiveerde, flexibele en op ontwikkeling gerichte ambtelijke
organisatie. Dit willen we bereiken door:


Klanten proactief en in vroegtijdig stadium te betrekken bij voorbereiding en uitvoering van
beleid



Eigenaarschap van de uit te voeren activiteiten van werknemers vast te leggen in de
jaargesprekken en de clusterplannen



Actief opleidings-, loopbaan en mobiliteitsbeleid vast te leggen en uit te voeren, waarin
flexibiliteit in werken wordt gestimuleerd



Klantbeleving centraal door klantinformatie in feedbackvorm binnen te halen en de
werknemers hierop te trainen



Werkprocessen, systemen en structuur door leiding en werknemers zelf af te stemmen op de
klantvragen
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2. Strategische Personeelsplanning
Kwaliteit en kwantiteit van ons personeelsbestand is zodanig, dat het aansluit op de visie van de
gemeente Uden, op de daarvoor benodigde competenties, nu en voor de (nabije) toekomst.
Hiertoe zet het management diverse faciliteiten in, waaronder de HR-instrumenten, met als doel dat
de werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen en voor de organisatie.
De pijlers zijn:


leiderschap met als doel werknemers te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, zodat zij
zelfstandig, taakvolwassen en vanuit eigenaarschap en eigen regievoering hun activiteiten uit
kunnen oefenen



De werknemers toekomst-klaar te maken. Zelfregie voeren op eigen werk en loopbaan. Doel:
75% van onze werknemers is per 1 januari 2018 Arbeidsmarktproof/ Toekomstproof.



Werknemers leren binnenstebuiten te werken (van binnen naar buiten en v.v.) als nieuwe vorm
en norm. Omarmen van veranderingen, vernieuwingen en ontwikkelingen (aanpassingsvermogen is groot).



Evenwichtig personeelsbestand qua opbouw in leeftijd. Actief instroom van jongeren en
arbeidsbeperkten bevorderen, combinatie van vast – tijdelijk – (publieke) ondernemers –
werknemers van (business)partners, maatwerk voor oudere werknemers, bevorderen
jobroulatie en oppakken klussen intern of extern.

3. Wendbaarheid vergroten van de organisatie en werknemers door:


Proces- en projectmatige vormen van werk te creëren afgestemd op de klantvragen



Werken in wisselende teams afhankelijk van het te behalen resultaat en klantvragen



Rolprofielen opstellen in plaats van functieprofielen gericht op inzetbaarheid, talent, potentieel
en ambitie van werknemers.

Beoogde resultaten vanuit de werknemers
1.

Leren omgaan met werken op basis van klantvragen, in wisselende teams, eigen regie voeren,
eigenaarschap pakken voor de uit te voeren activiteiten, het vermogen om snel te schakelen
t.o.v. continue veranderingen en ontwikkelingen.

2.

Eigen regie en verantwoordelijkheid (leren) t.a.v. eigen werk en loopbaan (duurzame en
wendbare inzetbaarheid). De pijlers zijn:

3.



Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt



Zorgdragen voor vitaliteit, gezondheid, balans inspanning en ontspanning



Lerende houding, ondernemerschap en persoonlijke flexibiliteit



Balans werk en privé



Andere kijk op werk en pensioen



Uitstapjes maken naar andere taken/ activiteiten, klussen of functies intern en extern

Invullen en uitvoeren van jouw Jaargesprek en PLOT (= Plan Leren Ontwikkelen Talentgebruik)
gesprek

4.

Opstellen van jouw Uniek Strategisch Baanplan (Baanplan voor
de lange termijn)

Duurzame en wendbare inzetbaarheid (versie 31-03-2015/ 11-12-2015)

Pagina 5

Duurzame en wendbare inzetbaarheid in relatie tot andere personeelsinstrumenten
Inzetbaarheid staat niet los van andere personeelsinstrumenten.
Het heeft nauwe relaties met strategische personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, loopbaan, HRMjaarcyclus, mobiliteit, opleiding en ontwikkeling en met vitaliteit.
Plaatje Duurzame en Wendbare Inzetbaarheid in relatie tot andere HR-instrumenten

OPLEIDING
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Wat Doen we al op het gebied van duurzame en wendbare inzetbaarheid?
Strategische Personeelsplanning (SPP)
In 2012 is gestart met het vormgeven van SPP door het geven van voorlichting aan het management en
de werknemers in de organisatie over wat SPP is en wat we daar aan gaan doen.
Het gehele huidige personeelsbestand is in kaart (kwantiteit, kwaliteit, potentieel) gebracht per cluster
en per afdeling. Het individuele plaatje (Foto 1) is in door de leidinggevende met de betreffende
werknemer gecommuniceerd.
Het managementteam is fase- en afdelingsgewijs continue bezig met het maken van wat in de nabije
toekomst en op langere termijn nodig is aan kwantiteit, kwaliteit en potentieel (Foto 2). SPP Foto 2
wordt gekoppeld aan externe, interne ontwikkelingen als aan arbeidsmarktproof zijn van de
medewerkers.
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Jaar- en PLOT gesprekken
De HRM jaarcyclus is in 2010 in de organisatie ingevoerd. In 2014 is hieraan het PLOT (= Plan LerenOntwikkelen-Talentgebruik) aan toegevoegd. In 2016 ligt de focus naast omgevingsbewust en
resultaatgericht, ook op arbeidsmarktproof.
Met de werknemer worden jaarlijks drie gesprekken gehouden, te weten het Startgesprek,
Voortgangsgesprek en het Beoordelingsgesprek.
Hoe de HRM jaarcyclus in de organisatie van de gemeente Uden eruit ziet, is weergegeven in
bijgevoegde bijlage.
In de jaargesprekken komen, naast de te verrichten activiteiten en te behalen resultaten, de
loopbaanwensen, de mobiliteit, de inzetbaarheid (vitaliteit) van de werknemer aan de orde.
De vragen en suggesties die in het PLOT (zie formulier Jaargesprek en Plot gesprek) centraal staan zijn
o.a.:


Wat zijn mijn leer- en ontwikkelpunten voor dit jaar? Deze vraag staat in relatie tot de functie,
de strategische personeelsplanning en de kerncompetenties SKOOR



Wat zijn mijn leer- en ontwikkelpunten voor de komende 2 tot 5 jaar? (loopbaan, vergroting
inzetbaarheid, mobiliteit)? Deze vraag is toekomstgericht en heeft te maken met hoe blijf ik
duurzaam inzetbaar, flexibel en mobiel.



Wat zijn mijn talenten of mijn sterke punten? Deze vraag heeft te maken met een goede kijk op
jezelf en het inzetten en gebruiken van de talenten/ sterke punten van de werknemer zelf
binnen en buiten het werk



Maak gebruik van diverse tools: doe minimaal eenmaal per 3 jaar een activiteit
om jouw flexibiliteit, inzetbaarheid en mobiliteit op de arbeidsmarkt te
vergroten/ Online Talent Manager testen voor o.a. het ontdekken van jouw
leerstijl/ loopbaanscan AenO fonds/ volg trainingen aangeboden door de Uden
Academie/ Loop stage intern of extern/ Pak een klus op intern of extern

Opleiding en Ontwikkeling
Naast dat werknemers vakinhoudelijke of functiegerichte opleidingen en trainingen kunnen volgen, kan
iedere werknemer een opleiding of training volgen die wordt verzorgd door de Uden Academie.
Een greep uit de opleidingen/ trainingen die worden aangeboden zijn o.a.:


Crucial Conversations



Verken je Talent



Training Arbeidsmarktpresentatie en Training Solliciteren kun je leren



Baas in eigen loopbaan voor buitendienstwerknemers



Durf te vragen



Maak werk van je Jaargesprek en PLOT (= Plan Leren Ontwikkelen Talentgebruik)



Toepassen van Mediationvaardigheden of leer Onderhandelen of leer Faciliteren



Werken in flow (grip op je werk)



Zelfmanagement voor 55+



Leven en werken vanuit vuur en passie (persoonlijk leiderschap)



Mogelijkheid tot opleiding Train de Trainer (zelf trainer worden van een door de Uden
Academie gefaciliteerde of ontwikkelde training)

Diverse opleidingen/ trainingen worden ontwikkeld samen met onze regionale gemeentelijke business
partners .
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Loopbaan en Mobiliteit
Ook op het gebied van Loopbaan en Mobiliteit kunnen de werknemers van Uden, naast de hierboven
genoemde opleidingen en trainingen, gebruik maken van een divers aanbod.
Te denken valt aan:


Loopbaantraject met interne loopbaancoach



Loopbaanworkshops/ Loopbaan4daagse



Dag van de mobiliteit



Klussen doen intern en extern



Stages lopen dan wel werkervaring opdoen intern en extern/ Stagebeleid



Publiek ondernemerschap



Testen doen o.a. Online Talent Manager (OTM) en ontwikkelassessments



EVC trajecten (Erkenning Verworven Competenties) of EVP (Ervaringsprofiel)



Werken in Noordoost Brabant, samenwerkingsverband met regiogemeenten op het gebied van
mobiliteit, vacatures en klussen. Op dit digitale platform zoek en vind je vacatures/ klussen en
kun je als werknemer je eigen profiel en zoekfunctie aangeven.

Gezond en Vitaal
Bij Duurzame en wendbare inzetbaarheid, speelt gezondheid en vitaliteit in de ruimste zin een grote
rol. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen i.p.v. de beperkingen. Willen en Kunnen
zijn twee verschillende termen.
Een aantal zaken die al geregeld zijn, zijn:


Nieuwe Medezeggenschap: Meedoen – Meepraten – Mee adviseren – Mee beslissen als
werknemer



Sporten



Flexibele werktijden om werk en privé beter te kunnen combineren



Thuiswerken



Belastbaarheid bespreken in jaargesprekken en m.b.v. Werkdrukschema kijken naar
oplossingen



Ontmoeten met collega’s bij o.a. afdelingsuitjes, vieringen, inspiratielunches

Werving en Selectie
In het Werving en Selectiebeleid van de gemeente Uden, staan in dit kader de volgende uitgangspunten
centraal:


Vaste en tijdelijke Vacatures en Klussen staan centraal en voor iedereen in te zien



Jezelf profileren op de site van Werken in Noordoost Brabant. Via deze site kun je ook
solliciteren op vacatures en klussen



Als je niet direct voldoet aan de gestelde eisen, wordt gekeken of je binnen 1 jaar geschikt te
maken bent



Bevorderen instroom van jongeren tussen de 18 en 27 jaar



Bevorderen instroom van arbeidsbeperkten



Loopbaankandidaten staan extra op de kaart



Werknemers van de diverse regiogemeenten worden als interne kandidaat beschouwd



Traineeship: 1 traineeplaats per twee jaar in het kader van trainee programma Toekomst van
Brabant (3 trainees voor elk een periode van 8 maanden)

Duurzame en wendbare inzetbaarheid (versie 31-03-2015/ 11-12-2015)
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Voorwaarden en Beloning
Hierboven zijn bij de diverse onderdelen al een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Ten
aanzien van het volgen van opleidingen/ trainingen aangeboden vanuit de Uden Academie, kan het
volgende worden gemeld. Deze kosten worden geheel vergoed door de gemeente Uden vanuit het
beschikbare opleidingsbudget.
Ook de loopbaangesprekken met de interne loopbaancoach, EVC trajecten, testen (Online Talent
Manager, ontwikkelassessments) komen volledig voor rekening van de organisatie.
Bevorderen van kansen voor (werkzoekende en studerende) jongeren
De gemeente Uden is al actief op het gebied van het bieden van kansen voor (werkzoekenden en
studerende) jongeren. Dit doet de gemeente Uden door:


Deelnemer te zijn aan Traineeship Toekomst van Brabant voor de derde keer. Hierin biedt de
gemeente Uden in een periode van 2 jaar aan drie jonge hbo of universitair geschoolden een
klus of project voor 8 maanden aan. Resultaat hiervan is, dat deze jonge mensen bij diverse
overheidsorganisaties binnen Brabant werkervaring opdoen en hun expertise vergroten, zodat
ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.



Project HoUDEN van Talent. De gemeente Uden is november 2013 gestart met de pilot HoUden
van Talent, waarin 14 werkzoekenden een werkervaringsplaats geboden is binnen de
organisatie van de gemeente Uden om zo hun talent te ontdekken. Tijdens deze periode
hebben ze klussen verricht op diverse afdelingen, persoonlijke coaching ontvangen,
(sollicitatie)trainingen gevolgd aangeboden door de Uden Academie. Het resultaat van deze
pilot is dat 5 van de 14 aan het einde van de pilot (begin april 2014) een baan hebben
gevonden. Veel Udense ondernemers zijn betrokken bij het project. Zo is onder meer het
project Doe mee! opgestart, een initiatief van diverse ondernemers. Als vervolg op deze pilot,
gaan de Udense ondernemers verder met dit project. De gemeente Uden gaat samen met
diverse Udense ondernemers uitwerken hoe structureel 10 werkervaringsplaatsen geboden
kunnen worden aan nieuwe talenten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.



Jaarlijks aanbod van stage- en werkervaringsplaatsen voor studerenden aan mbo of hbo
opleidingen.



Deelnemer aan de regeling Startersbeurs Noordoost-Brabant. De gemeente Uden biedt m.b.v.
van deze startersbeurs enkele starters op de arbeidsmarkt 6 maanden lang de mogelijkheid
om werkervaring in de organisatie op te doen en daarmee te werken aan hun competenties en
vaardigheden om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten.



Co-creatie project Fire Starters (operatie frisse pepers) samen met regiogemeenten. Het doel is
om de afstand tussen de arbeidsmarkt en arbeidsgeschikten met een beperking te verkleinen.
Resultaat is erop gericht om 25% van de aangemelde arbeidsgeschikten met beperking een
werkervaringsplek voor 3 maanden te bieden voor maximaal 20 uur per week met begeleiding
van medewerker of leidinggevende.
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Wat Gaan we aanvullend doen op het gebied van duurzame en wendbare inzetbaarheid?
Instroom jongeren of arbeidsbeperkten door Werkcreatie en Maatwerk oudere werknemers
Zoals al uit het gehouden (enquête)onderzoek in 2011onder het personeel van de gemeente Uden
bleek, is de diversiteit binnen de diverse leeftijdsgroepen te groot, om per leeftijdsgroep beleid en
instrumenten te ontwikkelen.
Bovendien zegt de kalenderleeftijd niets over hoe vitaal en hoe gemotiveerd je bent. En ‘van
geraniums kun je ziek worden’ volgens professor A.C. Klinkhamer.
Werken op oudere leeftijd helpt gezondheidsproblemen voorkomen, vooral depressiviteit. Niet meer
werken, betekent niet voor iedere, oudere werknemer meer levensvreugde.
Op initiatief van de ondernemingsraad, gaan we, naast de instrumenten die we al hebben, beleid en
concrete mogelijkheden vastleggen waarin de instroom van jongeren of arbeidsbeperkten in onze
organisatie wordt bevorderd m.b.v. Werkcreatie en Maatwerkoplossingen voor oudere werknemers.
Door het anders verdelen van werk in de organisatie (clusteren bepaalde activiteiten, afstoten van
taken bij huidige functies) of het creëren van (gedeeltelijke) uitstroom van oudere werknemers, komen
er vacatures dan wel klussen vrij. Deze vacatures en klussen kunnen worden benut door jongeren,
arbeidsbeperkten of werkzoekenden. Het betekent anders kijken naar werk en functies binnen de
organisaties door de leidinggevenden en HR.
Gemeente Uden als Talentorganisatie
Gemeente Uden als Talentorganisatie kent twee hoofdpijlers, te weten:


Samen met werkzoekenden, arbeidsbeperkten en studenten verder vormgeven aan
werkervaringsbeleid, (werkervaring opdoen, training, talentonderzoek). De focus ligt op
persoonlijke ontwikkeling, klussen doen en (gratis) workshops en trainingen volgen om kansen
op de arbeidsmarkt te vergroten (maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen)



Onze werknemers kennen hun eigen talent en zetten dit in voor de klant, de organisatie en
voor zichzelf.
Het management stimuleert talentontplooiing en weet wat de talenten in de organisatie zijn en
zetten deze in t.b.v. de klantvragen en de organisatie.
Talentinzet aangevuld met competenties wordt de insteek gericht op het bereiken van het
gewenste (klant)resultaat, het optimaal gebruik maken van ons in huis aanwezige potentieel en
dus duurzame en wendbare inzetbaarheid van ons menselijk kapitaal.

Gemeente Uden als Talentorganisatie gaan we verder uitwerken en concreet vormgeven.
Per 1 januari 2018 is 75% van onze werknemers Arbeidsmarktproof/ Toekomstproof
Het te bereiken resultaat is dat minimaal 75% van alle onze medewerkers in 2018 Arbeidsmarktproof /
Toekomstproof is.

Wat is Arbeidsmarktproof /Toekomstproof?
Dit betekent concreet dat onze medewerkers goed aansluiten op de huidige en toekomstige
ontwikkelingen en de arbeidsmarkt.

Duurzame en wendbare inzetbaarheid (versie 31-03-2015/ 11-12-2015)
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De medewerker is zich bewust van het werken in een participatie samenleving (samen met de
inwoners ontwikkelen van producten en diensten) en kan zich daarbij als businesspartner
opstellen



De medewerker beschikt over actuele functionele vaardigheden (kennis, opleiding,
competenties en ervaring op zijn of haar vakgebied)



De medewerker kent zijn/haar drijfveren, passies en talenten



De medewerker is zich bewust van zijn/haar valkuilen en werkt aan zijn/haar
ontwikkelpunten



De medewerker zijn of haar presentatie, houding en gedrag is van deze tijd (open en
participatief met het oog op het te bereiken samenlevend resultaat).

Uit te zetten acties zijn o.a.:


Ontwikkelen van meetinstrumenten en eigen regie instrumenten en deze beschikbaar stellen
op de site Werken in Noordoost Brabant



Het ontwikkelen van concrete trainingen (beschikbaar voor alle medewerkers) tot het zijn van
Toekomstproof/ Arbeidsmarktproof. Onder andere een test DigiProof, het leren van het
opstellen en beheren van je eigen E-portofolio, workshop kleding en stijl etc. Aansluiten bij
het digitale loopbaanplein A+O fonds, gebruik maken van de Toolbox gemeenten over
zelfregie van het A+O fonds etc.



Bewustzijns- en Verleidingscampagne voor onze medewerkers om eigen regie te pakken met
als doel Toekomstproof/ Arbeidsmarktproof te worden (duurzame, wendbare inzetbaarheid)



Uitrol Campagne Toekomstproof/ Arbeidsmarktproof in de organisatie en koppelen hiervan
aan de bestaande HR instrumenten, zoals jaargesprekken waaronder het plan lerenontwikkelen-talentgebruik, loopbaan en mobiliteit, werken in Noordoost Brabant site, digitaal
loopbaanplein etc.



Uitrol van diverse trainingen, leren op locatie situaties voor alle medewerkers gericht op het
te bereiken resultaat. Ook aandacht voor trainingen gericht op onze medewerkers van 50+.

Rollen i.p.v. functies
De ontwikkeling is al gericht op het steeds meer uiteenvallen van functies en vacatures in klussen. Ook
zien we dat niet meer de functie centraal staat, maar de rol die je als werknemer vervult en inneemt.
Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten.
Dit betekent dat het huidige functieboek op termijn gaat verdwijnen en hiervoor in de plaats komt een
‘rollenboek’. Bij elke rol horen talenten en competenties.
Budget en subsidies
Bij de verdere uitwerking van de nog te realiseren plannen, zal naast een activiteitenkalender eveneens
het benodigde budget worden aangegeven. Verder zal onderzocht worden voor welke activiteiten er
subsidiemogelijkheden aanwezig zijn.
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