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Voorwoord

Met veel genoegen bied ik u het Sociaal Jaarverslag 2006 aan.

Het gonst en bruist binnen de organisatie, waarbij we voor de uitdaging staan om tegelijkertijd te
bezuinigen en de kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening moeten verbeteren.
Het verslagjaar kenmerkt zich door de voorbereiding en totstandkoming van het masterplan “De 
Andere Organisatie” waarmee we de basis hebben gelegd om onze ambities voor de komende jaren te 
realiseren.

Immers de bedrijfsvoering moet beter, de gemeente moet integraler en meer op de buitenwereld
georiënteerd werken en de focus op de uitvoering van beleid dient aangescherpt te worden. Tevens
moet de financiële huishouding goed op orde worden gebracht o.a. door een aanzienlijke
formatiereductie door te voeren in de komende jaren.

Door verhoging van de doelmatigheid, het leggen van de juiste prioriteiten en het beperken van met
name ontwikkelingsactiviteiten, zijn in de lijn van het coalitieakkoord afspraken gemaakt om de
formatie aanzienlijk te reduceren.

Vrijwel geheel door onze eigen mensen is met veel energie en enthousiasme gewerkt aan de
uitwerking van onze ambities. In het verslagjaar is een belangrijke stap voorwaarts gezet door de
vorming van de nieuwe directie.

Door de nadruk op de organisatorische ontwikkeling is het algemeen personeelsbeleid onder druk
komen te staan. Besloten is dan ook het programma “Arbeidsmarktbeleid” te temporiseren. 

Het sociaal akkoord dat gesloten is met de bonden en van toepassing is op het totale transitieproces
naar “De Andere Organisatie” maakt het mogelijk het aanwezige talent optimaal in te zetten waarbij
we de totale operatie kunnen realiseren zonder gedwongen ontslagen.

Dankzij de voorbereidingen die dit jaar zijn getroffen kunnen we met trots en vertrouwen de toekomst
tegemoet zien.

Tenslotte nodig ik u van harte uit kennis te nemen van de interessante ontwikkelingen die in dit
jaarverslag zijn weergegeven.

Chris van Velzen
Wethouder P&O
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I. Organisatie en personeelsbeleid in ontwikkeling

a. P&O beleid

Algemeen

Vanuit het besef dat we gezien onze ambities, tegen de grenzen en mogelijkheden van onze organisatie
zijn aangelopen, is het verslagjaar te typeren als een oriëntatie op de toekomst.
Kernachtig weergegeven is in deze oriëntatie geconstateerd, dat het gaat om drie hoofdzaken:

Extern goed georiënteerd

 Samenwerken op basis van een gemeenschappelijke visie
 Heldere sturing op prestaties en resultaten
 Een op de burger gerichte dienstverlening
 De uitvoering is leidend
 Algemeen belang boven eigen belang

Eenheid van bestuur en beleid

 Een college dat handelt als collegiaal bestuur
 Een organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 Een directie die functioneert als collegiaal team
 Concernstaf: kaderstellend, controlerend en ondersteunend

Intern goed georganiseerd

 Een kleinere organisatie, die slimmer met haar takenpakket omgaat
 Een hoogwaardige bedrijfsvoering
 Transparantie en eenvoud
 Samenwerken in de dagelijkse praktijk
 Maximaal gestandaardiseerde interne diensten

Deze hoofdzaken zijn verder qua werkwijze en de daarbij behorende attitude en competenties verder
uitgewerkt en vastgesteld.

We weten wat we willen, we weten hoe we het willen en we weten langs welke weg we onze ambities
kunnen realiseren. De komende jaren staan we voor de uitdaging om met elkaar de rijke oogst van
deze oriëntatie te effectueren.

Samenvatting bedrijfsvoering
Naast de inhoudelijke ontwikkelingen op P&O-gebied die in de volgende hoofdstukken zijn
beschreven worden de belangrijkste kengetallen genoemd in deze samenvatting.

Organisatie, formatie en bezetting
De toegestane formatie eind 2006 is 1663 fte. Zie hiervoor hoofdstuk V.
In het overzicht van Mobiliteit en Loopbaan (zie hoofdstuk IV f) blijkt dat in 2006 het volume aan
uitzendkrachten€. 2.766.266,-- bedroeg. Er is sprake van een lichte stijging van 1,5% t.o.v. 2005.
Reden is dat door de reorganisatie vacatures tijdelijk worden ingevuld door uitzendkrachten omdat er
een externe instroomstop van toepassing is. Het arbeidsverzuim is t.o.v. 2005 gestabiliseerd op 6,82%.

Bedrijfsvoering
Voor de overzichten in het jaarverslag wordt evenals in voorgaande jaren gewerkt met de feitelijke
bezetting in personen. Die bedraagt bij 1663 fte in totaal 1869 personen (vast en tijdelijk). Hierdoor is
het mogelijk om vergelijkende overzichten te maken en extrapolaties van de periode 2001-2006.
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Personele gegevens gerangschikt naar sector
Personele
gegevens
2006

BRW CS FD PD SO SB MO Totaal

# pers.
vast en
tijdelijk

172 72 173 475 308 322 347 1869

#mannen 135 22 100 200 181 238 157 1033
#vrouwen 37 50 73 275 127 84 190 836

Gemiddel
de leeftijd

41,45 46,26 47,66 43,99 46,61 45,88 48,06 45,69

Arbeids
verzuim
in %

4,45 5,26 5,79 8,36 6,18 7,57 6,62 6,82

Arbeidsverzuimpercentages (excl. zwangerschapsverlof)
Jaren Haarlem 100.000+ gemeenten

2000 9.72 8,70
2001 9,62 8,10
2002 8,51 7,70
2003 7,82 7,10
2004 7,75 6,50
2005 6,80 6.40
2006 6,82

Gemiddelde leeftijd M/V
Jaren M V Haarlem
2001 45.18 42.44 44.01
2002 45.28 42.34 44.04
2003 45.26 42.82 44.23
2004 45.40 43.16 44.45
2005 45.97 43.88 45.04
2006 46.70 44.46 45.69

Organisatie en formatie
Jaren In fte
2001 1960
2002 2140
2003 2170
2004 1993
2005 1747 -/- AvK, RATD
2006 1663 -/- Belastingen, taakstellingen
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II. De Andere Organisatie

a. Algemeen

De afgelopen jaren zijn we tegen de grenzen en mogelijkheden van onze organisatie aangelopen.
Zowel de burgers als het maatschappelijk middenveld stellen vandaag de dag hogere eisen aan onze
organisatie dan voorheen. Diverse maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en de
huidige organisatie is niet op alle fronten in staat hierop adequaat te reageren.

Om tegemoet te komen aan deze ontwikkelingen is gekozen voor een organisatieverandering waaraan
in 2006 door vele medewerkers hard is gewerkt. Benadrukt moet worden dat er in onze organisatie
veel goed gaat en dat er goede resultaten worden behaald. Met het gegeven dat we de nieuwe
organisatie voor het overgrote deel opbouwen met de mensen die ook nu bij ons werkzaam zijn, willen
wij aangeven dat we vertrouwen in onze medewerkers hebben. Hoewel de organisatie op een flink
aantal terreinen goed presteert en de laatste jaren goede vooruitgang is geboekt, is er een aantal
belangrijke redenen voor een versterkte organisatieverandering: de bedrijfsvoering moet beter, de
gemeente moet integraler werken en zich meer op de buitenwereld oriënteren en de focus op de
uitvoering van beleid dient aangescherpt te worden.

Er is gekozen voor een organisatieverandering die veel meer omvat dan alleen een organisatorische
verandering van de structuur. Om echt resultaten te boeken is een meer integrale en omvattender
benadering nodig. Bij een dergelijke benadering horen organisatie-elementen als bestuurs- en
managementstijl, sturend vermogen, cultuur en aandacht voor houding, inzet en competenties van de
medewerkers.

Hoewel we deze organisatieverandering zien als een versnelling van een reeds eerder ingezet proces,
gaan er veel dingen veranderen: de centrale sturing van de organisatie wordt versterkt door de
invoering van een directie en een centrale Servicedienst, de organisatie wordt platter en slanker, de
oriëntatie op de buitenwereld wordt versterkt (burger- en partnergerichte organisatie), het wijkgericht
werken krijgt nieuwe impulsen.

Een organisatieverandering is in 2006 niet zonder slag of stoot verlopen. Voor iedereen in de
organisatie gaat er wel wat veranderen. Een nieuwe organisatie biedt vele kansen, maar kan ook als
bedreigend worden ervaren.

b. Bezuinigingen

Naast de organisatieverandering hebben we ook te maken met een formatiereductie. Deze twee
ontwikkelingen lopen samen op en moeten uiteindelijke leiden tot een kleinere, wendbare organisatie
en een gezonde begroting. Er wordt gekeken hoe we zaken slimmer en anders kunnen organiseren.
Een onderzoek naar welke onderdelen van de organisatie kunnen worden verzelfstandigd en welke
taken we kunnen afstoten zijn belangrijke delen van het organisatieveranderingstraject (zie hoofdstuk
II e). Verspreid tot 2010 neemt het personeelsbestand als gevolg van bezuinigingen af met 250 fte:
over vermindering van 100 fte is al eerder besloten (in 2004), het coalitieakkoord 2006-2010 heeft
daar een vermindering van 150 fte aan toegevoegd. Daarnaast vinden de
verzelfstandigingsonderzoeken plaats, wat tot een extra reductie van circa 350 fte’s zou kunnen leiden. 
Dit tezamen met 177 fte door de mogelijke regionalisering van de Brandweer en Ambulance, maakt
dat de nieuwe omvang van de organisatie in 2010 op circa 1000 fte uitkomt.

Voor een aantal functies in de organisatie kan dit het volgende betekenen: (1) de functie verandert,
vervalt of verschuift door de nieuwe organisatie-inrichting, (2) de functie vervalt als gevolg van de
bezuinigingen of (3) de functie verdwijnt door verzelfstandiging bij de gemeente. Met de vakbonden is
overeengekomen dat deze veranderingen niet tot gedwongen ontslagen zullen leiden.



12

Bij het ontwerpen van de nieuwe organisatie wordt rekening gehouden met de formatievermindering.
Op 8 november 2006 heeft de raad ingestemd met deze vermindering, zodat we daar bij de
formatieverdeling en plaatsing in 2007 invulling aan kunnen geven. In 2008 gaat de nieuw ingerichte
en (deels) afgeslankte organisatie geheel van start.

De nieuwe organisatie gaat minder taken zelf uitvoeren, bijvoorbeeld door de verzelfstandigingen. De
centralisatie van de middelenfuncties en de uniformering van de werkzaamheden ervan leidt tot een
efficiëntere uitvoering van taken en dus tot beperking van de formatie. Deze afnames van de formatie
leiden vervolgens tot een afname van het aantal staf- en leidinggevende functies, waarvoor evenmin
een taakreductie nodig is. Verder beogen we met de organisatieverandering ook de organisatie beter in
te richten op en toe te rusten voor de taken die er tegenwoordig van worden gevraagd. Dit houdt in dat
we het werk efficiënter en effectiever willen laten doen; het gebruik van workflowmanagement is
daartoe een van de hulpmiddelen. Toch wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst sprake is van
afstoten van taken als de efficiëncy verbeteringen niet leiden tot het beoogde resultaat.

De andere wijze van werken betekent dat hetzelfde werk met minder mensen kan worden gedaan. Dit
blijkt het duidelijkst bij de samenvoeging van de middelenfuncties in de Servicedienst, maar geldt
evenzeer voor de andere hoofdafdelingen waar huidige taken straks op een andere wijze worden
gegroepeerd en uitgevoerd. Er worden evenwel ook taken beperkt, bijvoorbeeld vanwege de
verschuiving van beleid naar uitvoering uit het coalitieprogramma.

c. De Mens Centraal

c1. Programma “De Mens Centraal”

De programmalijn “De Mens Centraal” vindt zijn oorsprong in de nota “De Mens Centraal”.
Het is de start geweest van een gemeentebreed traject voor een slagvaardig personeelsbeleid. De
bestaande filosofie en instrumenten (IPB) dienden gecheckt te worden op de relatie met de nota over
de gemeentebrede reorganisatie van januari jl. en zonodig zou bijstelling plaatsvinden. Vervolgens
diende bezien te worden of en in hoeverre het IPB wordt toegepast. En tenslotte diende voor 1 juni
2006 een concreet implementatievoorstel gemaakt te worden afgestemd op de totaalplanning van de
reorganisatie. Het programma “De Mens Centraal”, uitgewerkt in de projectgroep waarin diverse 
vertegenwoordigers deelnamen vanuit de sectoren, bestond uit drie onderdelen, met verbindingen naar
andere programma’s. 
Op 23 mei 2006 is een bijeenkomst gehouden met de leden van de klankbordgroep over de
projectuitwerking in de nota “De Mens Centraal”. De opmerkingen en suggestes zijn meegenomen en
verwerkt in de definitieve nota. Op 19 juni 2006 is de nota in het AMT behandeld waarbij de inhoud
volledig werd gedragen.

c2. Doorstroombeleid

Het aantal formatieplaatsen binnen de Gemeente Haarlem daalt de komende jaren. Tegelijkertijd
zullen veel medewerkers de komende jaren de organisatie verlaten door natuurlijk verloop, FPU of
pensioen. Door de grote uitstroom ziet het er naar uit dat de medewerkers weer een nieuwe plek
kunnen vinden maar dat betekent dat zij bereid moeten zijn te veranderen en te investeren in de eigen
ontwikkeling. Medewerkers worden in de nieuwe organisatie in algemene dienst aangesteld en blijven
in principe maximaal vijf jaar in hun functie. Het plaatsen van medewerkers in de nieuwe organisatie
is de eerste carouselstap van het te implementeren doorstroombeleid.

Voor de implementatie van het doorstroombeleid is een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep bestaat
uit personeel- en organisatieadviseurs van elke sector, medewerkers van de Concernstaf/POI en
medewerkers van Facilitaire Dienst/Mobiliteit en Loopbaan met als voorzitter de projectleider van “De 
Mens Centraal”.
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In de periode van januari t/m april 2006 is gewerkt aan het inrichten van de CV(- en functie)bank. De
oorspronkelijke planning was om in de periode mei/juni 2006 leidinggevenden en medewerkers
gemeentebreed te informeren over de reeds ontwikkelde instrumenten zoals de CV-bank, functiebank
en loopbaanpaden. Daarna was het de bedoeling dat alle medewerkers de CV-bank zouden vullen,
opdat deze gegevens gebruikt konden worden bij de plaatsingen in de nieuwe organisatie. De
voorgenomen acties zijn allemaal uitgevoerd. Vanaf mei 2006 zijn alle leidinggevenden geïnformeerd
over het doel van de CV-bank en is de CV-bank in de organisatie geïntroduceerd. De medewerkers
kunnen via het intranet (insite) hun gegevens invoeren in de CV-bank. In 2006 zijn ca. 100
aanmeldingen geregistreerd voor de CV-bank.
In de communicatie naar de medewerkers is even pas op de plaats gemaakt omdat de focus nu gericht
is op het plaatsingsproces. De functiebank is ook gereed maar zaken kunnen pas aan elkaar gekoppeld
worden als de uitwerking van de nieuwe organsiatie gereed is.

De adviesfunctie in het kader van strategische personeelsplanning (zie hoofdstuk II d) heeft de meeste
tijd in beslag genomen.

c3. Ontwikkelen van competenties, houding en gedrag

De instrumenten zijn ontwikkeld en verbeterd zoals beoordeling, competentieprofielen en permanente
educatie via de Haarlemse School. In het onderzoek zijn de instrumenten van het IPB getoetst aan de
mogelijkheid die de instrumenten bieden om te sturen op gedrag, resultaat en ontwikkeling. Een van
de conclusies is dat het instrumentarium goed is en toepasbaar in de nieuwe organisatie (zie hoofdstuk
III a).

De nieuwe organisatie vraagt om aangescherpte kwaliteiten en competenties van de medewerkers.
Onder meer door opleiding en training kunnen de gewenste competenties en houding en gedrag
ontwikkeld worden. Conform de planning zijn de competenties voor de directie en de managers van de
hoofdafdeling vergeleken met de nieuwe organisatie eisen.

Het vastleggen van competenties en vereiste kwaliteiten is slechts een begin. Veel belangrijker is de
wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Voor de leidinggevenden is een belangrijke rol weggelegd
in het bij elkaar brengen van mensen uit de verschillende organisatieonderdelen en samen met hen te
komen tot een houding die en gedrag dat door iedereen onderschreven wordt (de gewenste cultuur).
De projectgroep is daarom gevraagd hierover te adviseren aan de directie en de kwartiermakers. Dit
advies is vastgelegd in de nota “Cultuurverandering”. Deze nota is in december 2006 aangeboden aan 
de directie. Het onderdeel wat met name is geschreven als een handleiding voor de leidinggevenden en
medewerkers zal in 2007 in samenspraak met de medewerkers vorm worden gegeven via een
interactieve methode. Voorgesteld is om gemeentebreed met één methode aan de slag te gaan.
Gekozen is voor de “Heyting-methode”. Met deze methode komen de veranderingen mét 
medewerkers tot stand. Gekozen is voor een aanpak waarbij het cultuurveranderingsproces een
integraal onderdeel vormt van het organisatieveranderingsproces.

Voor vakinhoudelijk beleidsadviseurs, die beleid maken voor de stad en haar burgers, is in het kader
van regie en regievoering een ontwikkelingstraject uitgewerkt op basis van het train-de-trainersmodel.
Aanleiding is de constatering in het masterplan dat de focus meer naar buiten gericht zal moeten zijn.
Het gaat er vooral om dat de gemeente meer gebruik moet gaan maken van de realisatiekracht van
partners in de stad (bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties etc.) om vraagstukken en
problemen effectief te kunnen aanpakken. Het uiteindelijke doel is: grotere tevredenheid van de
burgers over wat er in de stad bereikt wordt. In november zijn tien beleidsadviseurs uit de eigen
organisatie volgens de methodiek van “Train de trainer” getraind als gespreksleider om bijeenkomsten 
“Regie en regievoering” met collega’s te gaan begeleiden. De vierdaagse training is in november 2006
gestart en wordt in februari 2007 afgerond waarna de deelnemer themabijeenkomsten met collega’s en 
vakgenoten gaan begeleiden.
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d. Personeelsplanning

Op de korte termijn staat de gemeente Haarlem voor een grote bezuinigingsopdracht. Er geldt al
langere tijd een externe vacaturestop. Voor de gebieden waar bezuinigd moet worden is het belangrijk
om ook intern niet structureel te werven om problemen voor de toekomst te voorkomen.
De werkgroep doorstroom die onder aansturing van de projectgroep werkt, adviseert de Algemeen
Directeur over het vervullen van alle vacatures intern en extern. De doelstellingen zijn terugdringen
van de externe instroom en het bevorderen van de interne mobiliteit door actief medewerkers te
benaderen.

Daarnaast moet een goede personeelsplanning voor de korte en langere termijn de huidige en
toekomstige knelpunten en oplossingen in beeld brengen. Hierbij worden ontwikkelingen in beeld
gebracht en vertaald, zoals de verzelfstandigingen, centralisatie van taken, de gevolgen en
mogelijkheden van centrale huisvesting en de voorziene uitstroom van personeel.

Planning: direct na besluitvorming, tot implementatie nieuwe organisatie. Deze adviesfunctie heeft in
het najaar van 2006 de meeste tijd in beslag genomen.

Er zijn 31 verzoeken om advies behandeld.
Geadviseerd is:
bij 12 verzoeken: om intern actief te zoeken met zonodig aanpassing van de functie-eisen;
bij 1 verzoek : een integraal advies over een overzicht van vacatures van één sector;
bij 4 verzoeken: om de vacature vrij te geven voor externe werving, maar de kandidaat

een tijdelijke aanstelling te geven tot 1-1-2008;
bij 2 verzoeken: de beoogde externe kandidaat tijdelijk te benoemen tot 1-1-2008;
bij 12 verzoeken: om akkoord te gaan met externe invulling;

De 12 adviezen om niet akkoord te gaan met externe inhuur maar intern actief te zoeken hebben geleid
tot 6 aanstellingen van interne kandidaten. Voor de overige functies is gekozen voor tijdelijke inhuur
op uitzendbasis, verlenging van een proeftijd, verschuiving van taken of andere oplossingen.

In het najaar is gestart met de uitwerking van het plaatsingsproces en de selectie van de directie en de
hoofdafdelingsmanagers. De projectleider “De Mens Centraal” heeft dit proces begeleid. De selectie 
van de directie is ondersteund door een extern bureau, Mercuri Urval.

e. Verzelfstandigen

Inleiding
Op 19 september heeft het college zich gebogen over de voortgang van de verzelfstandigingen. Zoals
bekend heeft het college in mei 2005 opdracht gegeven om te onderzoeken of tien gemeentelijke
onderdelen verzelfstandigd kunnen worden. Daarna zijn projecttrekkers aan het werk gegaan. Zij
hebben aan de hand van een zogenaamde “meetlat” gekeken wat de mogelijkheden zijn. De meetlat is
een soort invulformulier waarmee aan de hand van vijf “dimensies” wordt bekeken of 
verzelfstandiging van het betreffende onderdeel mogelijk, wenselijk én zinvol is. Denk daarbij aan
marktpositie, marktontwikkeling, financiën, personeel & organisatie en bestuurlijke invloed. Op basis
daarvan zijn inmiddels over sommige trajecten besluiten genomen. De stand per traject is hierna
weergegeven.

Belastingen
In 2006 is de verzelfstandiging van bureau Belastingen uitgevoerd. Sinds 1 januari 2007 is dit
onderdeel van de organisatie formeel opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Cocensus, samen
met de afdeling Belastingen van de gemeente Haarlemmermeer. Met deze verzelfstandiging zijn ruim
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30 formatieplaatsen gemoeid. Rond 1 mei 2007 verhuizen de medewerkers vanuit het pand aan de
Zijlsingel in Haarlem naar hun nieuwe huisvesting in Hoofddorp. Daarmee is de verzelfstandiging dan
geheel afgerond.

Begraafplaatsen en Natuur- en MilieuEducatie
Over de onderdelen Begraafplaatsen en Natuur- en MilieuEducatie is in 2006 geconcludeerd dat het
niet zinvol is om deze nu te verzelfstandigen. De onderdelen zijn klein qua omvang, waardoor geen
levensvatbare nieuwe organisaties kunnen worden verwacht. Beide onderdelen zullen in de nieuwe
gemeentelijke organisatie worden ondergebracht in de hoofdafdeling Wijkzaken.

Sport en Recreatie / accommodaties
De raad heeft in 2006 het principebesluit genomen om de verzelfstandiging verder te onderzoeken
door een vergelijking de mogelijkheden tot samenwerking met twee organisaties. Inmiddels is begin
2007 op basis van deze vergelijk gekozen voor het onderzoeken en voorbereiden van samenwerking
met de NV SRO uit Amersfoort.

Servicebedrijf Haarlem (inclusief Aannemerij en Parkeergarages)
In 2006 zijn de onderdelen Aannemerij en Parkeergarages ondergebracht bij het Servicebedrijf
Haarlem van de sector Stadsbeheer. Voor het geheel is een principebesluit opgesteld dat in april 2007
aan de raad wordt voorgelegd. Het streven is om per 1 jaunari 2008 een verzelfstandigde organisatie te
hebben gevormd, door samenwerking in enigerlei vorm met onderdelen van Paswerk en
Spaarnelanden.

Stadsbibliotheek Haarlem
De situatie van de bibliotheek is gecompliceerd vanwege de fusie met de bibliotheek van Heemstede.
De raad van Heemstede heeft namelijk een voorbehoud gemaakt ten aanzien van verzelfstandiging bij
het besluit tot fusie. Ondertussen zijn wel de voorbereidingen van een principebesluit getroffen.

Frans Hals Museum
In 2006 is nader onderzoek gedaan naar de verzelfstandiging en zijn de voorbereidingen voor een
principebesluit getroffen. Er is nog geen keuze gemaakt omtrent het verzelfstandigen.

Onderwijs Servicekantoor Kennemerland
Het beslismoment over het OSK is afhankelijk van de voortgang van de besprekingen met partners
over de wijze waarop OSK verder gaat.

f. Veranderingproces

In 2006 heeft een aantal uitlijnteams hard gewerkt aan de invulling en de concretisering van de
organisatieverandering. Veel medewerkers hebben de uitlijnteams input geleverd vanuit hun
discipline, vakkennis, ervaring in de uitvoering of specifieke kijk op het functioneren van de huidige
organisatie. Waar organisaties bij de ondersteuning van dit soort processen veel gebruik maken van
externe adviseurs, is ervoor gekozen dit proces met name op eigen kracht uit te voeren. Behalve
budgettair voordeel heeft deze werkwijze ook een positief effect op het draagvlak voor de verandering
binnen de organisatie.

De werkzaamheden van de uitlijnteams hebben in de zomer van 2006 geresulteerd in diverse notities.
Dezenotities vormen belangrijke bouwstenen voor de inhoud van het masterplan “De andere 
organisatie”, dat begin 2007 bestuurlijk is vastgesteld. In het masterplan worden de hoofdlijnen 
beschreven van de nieuwe organisatie. Daarbij wordt natuurlijk aandacht besteed aan de nieuwe
structuur van de organisatie, maar minstens zo veel aan een nieuwe manier van werken. Een manier
van werken die past bij de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Structuren zijn
geduldig, maar de mensen in de organisatie en de aan hen beschikbaar gestelde instrumenten en
hulpmiddelen maken uiteindelijk het verschil tussen goed of slecht presteren.
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Belangrijk voor het welslagen van de organisatieverandering is een heldere omschrijving van nieuwe
verbanden, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met dit masterplan is het fundament
gelegd voor de nieuwe organisatie. Op basis van dit fundament wordt in 2007 de organisatieprincipes
verder uitgewerkt, zoals de dwars- en samenwerkingverbanden tussen en binnen de hoofdafdelingen,
taakomschrijvingen en functieprofielen en de hiërarchische verhouding tussen directie, management
en medewerkers.

g. Haarlemse organisatie 2010

Als gevolg van de organisatieverandering, de verzelfstandigingen en de formatiereductie zal de
omvang van de organisatie in 2010 uitkomen op minimaal 1000 fte. Maar het gaat natuurlijk niet
alleen om de kwantiteit. Een extern en resultaatgerichte overheid vraagt om aangescherpte kwaliteiten
en competenties van haar medewerkers. Het personeelsbestand van de organisatie is van
doorslaggevend belang voor een succesvolle organisatieverandering. Het spreekt dan ook voor zich
dat het blijvend en gericht investeren in medewerkers een belangrijke pijler vormt van de
organisatieverandering.

In de nieuwe organisatie zal nog meer dan voorheen gestuurd worden op duidelijk omschreven
competenties, vaardigheden en gedrag. Gezien de doelstellingen van de nieuwe organisatie moet
bijvoorbeeld aan de huidige kerncompetenties - te weten klantgerichtheid en resultaatgerichtheid -
omgevingsbewustzijn en politieke gevoeligheid als kerncompetenties toegevoegd worden. Bij de
ontwikkeling naar de nieuwe organisatie wordt gebruik gemaakt van een aantal instrumenten om
competenties en vaardigheden goed te kunnen inzetten en - waar nodig–bij te sturen. Het gaat hierbij
onder andere om strategische personeelsplanning, opleidingen, doorstroom en het stimuleren van
ontwikkeling.

Op basis van doelstellingen van de organisatie zal meer inzicht verworven worden in zaken als het
aantal benodigde functies en prognoses over toe- en afname van de werklast. Ook kwalitatieve
planning krijgt hierbij meer aandacht. Met strategische personeelsplanning krijgen we een goede
aansluiting op de organisatiebehoeften, kunnen we inspelen op de dynamiek van de organisatie,
hebben we een scope van tenminste vijf jaar en hebben we een kwantitatief en kwalitatief beeld van de
formatie.

h. Lopende reorganisaties

De ontwikkeling van de nieuwe organisatie heeft in 2006 alle prioriteit gekregen. Slechts daar waar
reeds lopende reorganisaties inhoudelijk pasten in de ontwikkeling van de Nieuwe Organisatie en qua
tijdpad geen extra problemen opleverden zijn deze doorgegaan, zij het met procedurele aanpassingen
als gevolg van met de vakorganisaties gemaakte afspraken. Voorbeeld: afdeling Dienstverlening
Publieksdienst, waarmee is vooruitgelopen op gemeentelijke ontwikkelingen.
Andere organistorische wijzigingen sprongen minder in het oog, omdat deze kleinschaliger waren en
over het algemeen behoorden tot de categorie van aanpassingen die nodig zijn om aan de zich steeds
wijzigende vraag te voldoen. Praktische aanpassingen, efficiencyverbeteringen en achterstallig
onderhoud van het functiegebouw gingen gewoon door. Voorbeeld hiervan zijn de ontwikkkelingen
binnen de afdeling SoZaWe.
Dit zijn uiteraard op functieniveau merkbare veranderingen, die soms tot herzieningen van
waarderingen leidden. In principe is niet geaccepteerd, dat vooruitlopend op de nieuwe organisatie
geheel nieuwe functies werden gevormd.
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III. Personeelsbeleid en instrumenten

a. Integraal Personeelsbeleid (IPB)

In 2006 is het Integraal Personeelsbeleid (IPB) geëvalueerd. Het was een evaluatie over het jaar 2005.
In het onderzoek zijn de instrumenten van het IPB getoetst aan de mogelijkheid die de instrumenten
bieden om te sturen op gedrag, resultaat en ontwikkeling. Een van de conclusies is dat het
instrumentarium goed is en toepasbaar in de nieuwe organisatie.

Een andere conclusie is dat de organisatie meer uit competentiemanagement zou kunnen halen dan nu
het geval is. Het competentiemanagement is ingevoerd, maar heeft onvoldoende vervolg gekregen.
In 2006 zijn er stappen genomen om een vervolg te geven aan het competentiemanagement. Er is een
CV-bank ingevoerd waarin medewerkers wensen en ambities kenbaar kunnen maken.
Het invoeren van een functiebank met loopbaanpaden laat in verband met de reorganisatie nog even
op zich wachten.

Hetzelfde geldt voor de verbetering van de personeelsgesprekken. Er komt een nieuwe regeling die
moet voldoen aan de behoefte aan een eenduidige regeling die aansluit bij de praktijk. Het voornemen
is om deze regeling met de start van de nieuwe organisatie op 1 januari 2008 in te voeren. Er is in
2006 een pilot gestart met het 360° feedback instrument om medewerkers uit te dagen zelf een
bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling. De resultaten van deze pilot zijn nog niet bekend.
De evaluatie heeft ertoe geleid dat er meer aandacht kwam voor de personeelsgesprekken. Naar
aanleiding van de evaluatie is door het AMT afgesproken dat in 2006 met alle medewerkers
personeelsgesprekken worden gevoerd en dat op 1 januari 2007 iedereen die op een functie is geplaatst
een Individueel jaarplan heeft. In een aantal sectoren heeft het MT vervolgens ook aangestuurd op
100% score, met een goed resultaat. De P&O-afdelingen hebben de volgende cijfers aangeleverd. Uit
het overzicht blijkt dat de gesprekken in de sectoren Stedelijke Ontwikkeling en Publieksdienst lager
scoren dan de anderen. De reden is dat deze sectoren langdurig geconfronteerd zijn met meerdere
onbezette leidinggevende functies. Daarnaast hebben er verschillende kleine en grote reorganisaties
plaatsgevonden, wat veel tijd heeft gekost van het management.
Bij de sector Brandweer & Ambulance is in het kader van het project “Brand Meester” met de
medewerkers in de 24-uurs dienst (wel met bevelvoerenden en bedrijfsbureau medewerkers) geen
formele (op grond van de regeling) beoordelings- en of functioneringsgesprekken gehouden. Wel zijn
er zogenaamde voortgangsgesprekken en belangstellingsregistratiegesprekken gehouden.

Functionerings-/POP- en
Beoordelings gesprekken

Individuele JaarplannenSector

2005 2006 2005 2006
Concernstaf
(incl. griffie)

65% 97% 53% 86%

Facilitaire Dienst 49% 97% 91% 91%
Publieksdienst 45% 64% 78% 95%
Stadsbeheer 54% 99% 86% 99%
Stedelijke Ontwikkeling 69% 64% 57% 71%
Maarschappelijke
Ontwikkeling

50% 87% 95% 100%

Sector Brandweer &
Ambulance

40% 65% 82% 88%
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b. Medewerkers Tevredenheidsonderzoek

Het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) heeft als doel kwaliteitsverbetering van de
organisatie en medewerkers: een lerende organisatie.
Verbeterpunten en–thema’s uit het 2e MTO die de reorganisatie raken (bedrijfsvoering en leiderschap)
zijn meegenomen in de uitwerkplannen van dereorganisatie. In “De mens centraal” (zie hoofdstuk II 
c) worden de thema’s mobiliteit en leiderschap belicht. In hoofdstuk IV d. wordt “Arbeidsverzuim” 
toegelicht. Eén keer per drie jaar wordt het MTO gehouden. Vanwege de geplande reorganisatie zal
het 3e MTO worden verschoven naar 2008 als “De Andere Organisatie” afgerond is en alle 
medewerkers op hun plek zitten. Hierbij zal extra aandacht gegeven worden aan het functioneren van
de leidinggevenden.

c. Gemeentebrede introductie

Het introductieprogramma heeft als doel nieuwe medewerkers snel thuis te laten raken in de
organisatie. Vanwege de externe instroomstop is het aantal nieuwe medewerkers zeer beperkt.
In 2006 heeft er twee keer (20 juni en 12 oktober) een introductiedag plaats gehad. In totaal hebben 40
nieuwe medewerkers deelgenomen.
Met ingang van 1 maart 2006 heeft het college van B&W besloten dat ambtenaren bij hun aanstelling
bij de gemeente Haarlem verplicht zijn een eed of belofte af te leggen.
De eed of belofte is een formele daad waarbij de ambtenaar uitdrukkelijk verklaart zich als een goed
ambtenaar te gedragen. Hiermee is er direct vanaf de indiensttreding aandacht voor het
integriteitaspect van de functie.
Deze verplichting geldt voor alle medewerkers, ook oproepkrachten, die bij de gemeente worden
aangesteld voor een periode langer dan twee maanden. Stagiaires en medewerkers met een
dienstverband korter dan twee maanden tekenen de verklaring.
Het afleggen van de eed of belofte is als vast onderdeel in de introductiedag opgenomen en wordt door
de gemeentesecretaris afgenomen.

d. Haarlemse School

De Haarlemse School wordt steeds meer de centrale plek voor leren en werken in de organisatie.
Jaarlijks brengt de Haarlemse School De Opleidingsgids uit waarin een aanbod van 40 verschillende
trainingen en workshops is opgenomen.
In 2006 heeft dit geresulteerd in de deelname van: 195 mannen en 265 vrouwen. De populairste cursus
was “mindmapping”.

De in 2005 ingezette trend van de vraag naar “maatwerktrajecten” zet ook in 2006 door. 
Bij maatwerktrajecten kan het gaan om een bestaand aanbod uit de Haarlemse School dat specifiek
aan een bureau of team wordt aangeboden en aangepast wordt op een specifieke teamvraag.
Zo is bijvoorbeeld: de training “Omgaan met de waan van de dag” specifiek toegespitst op een
teamvraag van een groep medewerkers van bureau Leerplicht.
De Haarlemse School is ook steeds vaker actief betrokken bij het ontwikkelen en vormgeven van opp
maat gesneden leeractiviteiten. In 2006 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 Samen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (Stadsbeheer) is een leertraject opgezet voor
de eigen medewerkers. Als gevolg van een reorganisatie zijn enkele afdelingen samengevoegd. De
leergang had als doel kennis te maken met elkaar en elkaars werk.
De Haarlemse School heeft een training didactische vaardigheden van twee dagdelen verzorgd
voor de medewerkers die een voorbereidende en regisserende rol hebben gehad bij de vormgeving
en organisatie van de themabijeenkomsten. Totaal hebben 60 medewerkers aan dit traject van 7
dagdelen en één buitendag deelgenomen.
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Voor 50 medewerkers van het Project Management Bureau (Stedelijke Ontwikkeling) heeft de
Haarlemse School een dagdeel gefaciliteerd tijdens de jaarlijkse “heidagen”. Doel van dit dagdeel
was om met elkaar beter zicht te krijgen op de hoofd- en bijtaken. Veel taken worden binnen de
afdeling uitgevoerd en daarmee dreigde ook de focus voor een aantal medewerkers zoek te raken.
Vanuit de ontstane metafoor van “wokken”, waarbij de afzonderlijke ingrediënten niet meer goed
zichtbaar zijn, is ook stil gestaan bij de vraag of binnen de functies gespecialiseerd moet worden in
deeltaken.

 Samen met twee externe samenwerkingspartners, Tornak en B&A, is de Haarlemse School
intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het leerwerktraject voor medewerkers van
Maatschappelijke Ontwikkeling. Na een intensieve voorbereiding zal het traject in januari 2007
van start gaan.

 Samen met de afdeling P&O van de Publieksdienst heeft de Haarlemse School het initiatief
genomen voor eentraining “Omgaan met agressie en intimidatie”. Medewerkers met veel
klantcontacten komen steeds vaker in aanraking met verbale en fysieke agressie. Bij het AenO
fonds is een ESF-subsidie aangevraagd om medewerkers te kunnen trainen in het omgaan met de
toenemende agressie. Dit heeft geleid tot een toekenning van€ 100.000,-. De trainingen zullen in
2007 van start gaan.

In het kader van “de lerende organisatie”organiseert de Haarlemse School netwerk- thema- en
lunchbijeenkomsten.

 In 2006 is gestart met het netwerk Jong Haarlem. Hier kunnen ambtenaren tot plusminus 35 jaar
deelnemen. Achterliggende gedachte is deze groep een zichtbare positie in onze “vergrijsde” 
organisatie te geven. Op 20 april is een startbijeenkomst gehouden en zijn goede ideeën geopperd.
Deze zijn nader uitgewerkt door een kleiner groepje. Eveneens is gewerkt aan een missie, visie en
ideeën voor een jaarprogrammering.
Dit heeft geresulteerd in verschillende themabijeenkomsten. Concreet heeft dit geresulteerd op 9
oktober geresulteerd in een netwerkbijeenkomst van Jonge Ambtenaren met leden van het AMT.
Twintig jonge ambtenaren zijn op creatieve wijze aan de slag gegaan met drie deelthema’s: “Jong 
en fris; Jong en weg?”, “Cultuur” en “Inspiratie in het werk” aan de slag gegaan die symbolisch
verbeeld zijn op schildersdoek en papier.
Later zijn de jongeren met leden van het AMT in gesprek gegaan over hun bevindingen en
wensen.  Er is een “kopgroep” van vijf jonge ambtenaren gevormd die het netwerk en de 
activiteiten verder uitbouwen.

In samenwerking met collega’s uit de Concernstaf (Communicatie en Strategie) wordt De
Ontmoeting georganiseerd. In deze themabijeenkomsten staat de rol van de ambtelijke organisatie
in relatie tot de stad centraal. Met deze bijeenkomsten willen we het blikveld verruimen door over
de grenzen van de eigen sector en organisatie heen te kijken. Met collega’s discussiëren over de 
gemeente in relatie tot de stad. En elkaar ook eens op een andere manier ontmoeten. Dit jaar zijn
de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
22 maartGedoe komt er toch. Zin en onzin over organisatieverandering” door Joop Swieringa.
Hieraan hebben zo’n 60 leidinggevenden en stafmedewerkers deelgenomen.
23 mei Kennismaken met de nieuwe collegeleden die geïnterviewd zijn door Jaap van der Sluis.
Ruim 100 mensen zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomst die breed toegankelijk was.

 Intersectorale lunchbijeenkomsten bieden gelegenheid omcollega’s eens op een andere manier 
te ontmoeten en is bestemd voor alle medewerkers van de gemeente Haarlem.
Op 31 januari 2006 verzorgden Lisette Goudsmit en Bert Kuypers van Bureau Onderzoek en
Statistiek een interactieve kennisquiz, gebaseerd op vragen uit de jaarlijkse Omnibus-enquete,
onder de titel: Leer de stad kennen waarvoor je werkt én je collega’s! 
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Ruim 60 collega’s bewogen door de Gravenzaal waar een bijzondere hoofdprijs viel te winnen: 
het stellen van een vraag in de Omnibus van het komend jaar!

Op 25 september heeft Frans van Wijngaarden van Bureau Performatica Haarlem kiest voor
beweging, jij ook? verzorgd. Dit tegen de achtergrond van een organisatie die in reorganisatie is en
waar van medewerkers wordt verwacht dat zij elke vijf jaar van werkplek wisselen en
doorstromen naar een andere functie. Voor de een is dit vanzelfsprekend, de ander twijfelt. In deze
bijeenkomst hebben zo’n 60 collega’s laten inspireren.

Overzicht activiteiten en deelnemers Haarlemse School 2006

De Opleidingsgids

Aantal cursussen aangeboden:
30 in het kader van professiona-
lisering;
12 t.b.v. persoonlijke
ontwikkeling;
2 t.b.v. leidinggeven

460 deelnemers *

(*195 mannen / 265 vrouwen)

De Ontmoeting 160

Intersectorale Lunchlezing 120

Pensioen in Zicht 10 deelnemers (incl. partners)

Leergang Openbare Ruimte
7 dagdelen & 1 buitendag voor de
afd. Beheer Openbare Ruimte (
Stadsbeheer)

60 deelnemers

Project Management Bureau
“Wokken” (25 april) 

50 deelnemers

Masterclass
“Aansturingconcepten in het 
directiemodel” (16 maart) 

60 deelnemers

Star-methode voor P&O-ers
Selectiemethode, verzorgd door
GITP

8 deelnemers

Training voor Mentoren
Bekostigd door het AenO Fonds,
in juni aangeboden.

12 deelnemers

Professionaliseringsbijeenkomst
ICT en I&A

35 deelnemers

Themadag P&O-ers (24 april)
“P&O in de toekomst”

55 deelnemers

Totaal 1030 deelnemers
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e. Arbeidsmarktbeleid

Naar aanleiding van de verwachte vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt is een plan van
aanpak opgesteld om de binnen de gemeente Haarlem verwachte knelpunten op het gebied van
bezetting de komende jaren te voorkomen. Op basis van dit plan van aanpak is ook in 2006 aandacht
besteed aan beleid op het terrein van doorstroombeleid, centrale werving en selectie,
arbeidsmarktcommunicatie, en leeftijdsbewust personeelsbeleid. In het kader van doorstroombeleid is
in de loop van 2006 een CV-bank ingevoerd voor interne werving. In het kader van
arbeidsmarktcommunicatie is een arbeidsmarktcommunicatie-concept ontwikkeld dat door middel van
vernieuwde vacaturepagina’s en personeelsadvertenties wordt uitgedragen. Tevens is deelgenomen
aan de A&O-campagne. Als gevolg van de externe instroomstop en prioritering ten aanzien van de
transitie naar de Andere Organisatie is het arbeidsmarktbeleid slechts beperkt tot uitvoer gekomen en
zijn een aantal aspecten zoals arbeidsmarktcommunicatie gereserveerd om in 2007 danwel 2008
uitgevoerd te worden.

f. Etnisch diversiteitsbeleid

Het diversiteitsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Voor de ontwikkeling
en implementatie van het diversiteitsbeleid was destijds 5 jaar uitgetrokken (2003-2008). Er is een
projectgroep “Diversiteit” ingesteld die dit onderwerp nader uitwerkt en implementeert in de 
organisatie. De activiteiten van de projectgroep zijn opgenomen in een plan van aanpak. Als gevolg
van de externe instroomstop en de prioritering ten aanzien van de transitie naar de Andere Organisatie
konden de beleidswerkzaamheden van de projectgroep “Diversiteit” in 2006 nog maar zeer beperkt 
worden uitgevoerd.

g. Leeftijdsbewust Personeelsbeleid

Inleiding
Leeftijdsbewust Personeelsbeleid is van strategisch belang voor Haarlem. Er zijn forse instroom
beperkingen, waardoor er de komende jaren maar weinig te sturen is op de instroom. Dit om een
evenwichtig personeelsbestand in al haar facetten te bereiken. Doch anderzijds biedt de
transitieperiode kansen voor het creëren van goede gevarieerde team samenstellingen en ruimte om te
werken aan de vereiste cultuur. Na de transitie en de formatiereductie periode zullen we niet ontkomen
aan de dan bestaande arbeidsmarktproblematiek (vergrijzing, weinig jongeren) en nu reeds steeds
slechter wordende financiële (uitstap)regelingen. Steeds meer ambtenaren zullen langer doorwerken in
de eigen afgeslankte organisatie. Het straks goed bezetten van vitale functies vereist het strategisch
omgaan met de instroom. De plannen van het nieuwe kabinet waarbij iedereen tot zijn 65e blijft
werken en de discussie over de “extra belasting” heeft grote invloed op de arbeidsmarkt.

LPB
Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (LPB) is beleid dat zich richt op duurzame en optimale inzetbaarheid
van alle medewerkers door rekening te houden met hun leeftijd en daarbij behorende specifieke
kenmerken en behoeften. Onze visie is dat het Leeftijdsbewust Personeelsbeleid vorm en inhoud krijgt
door vanuit de definitie een toetsingskader te ontwikkelen voor het bestaande en te ontwikkelen
personeelsbeleid. Vanuit dit toetsingskader wordt zichtbaar welke aanpassingen en aanvullingen er
gedaan moeten worden om de toets te kunnen doorstaan. Tevens wordt het mogelijk om de lokale
arbeidsvoorwaarden op grond van dit toetsingskader te optimaliseren.
Motto’s van andere organisaties zijn o.a.: Levenslang inzetbaar, Met plezier langer doorwerken,
Vergrijzing verzilveren en vitaal blijven, … en ze werkten nog lang en gelukkig. Als werkgever
hebben we te maken met de gevolgen van een vergrijzend ambtenarenapparaat. Het toepassen van
gerichte instrumenten leidt voor zowel de werkgever als de medewerkers tot voordelen. Vaak zit de
beleving ervan tussen de oren en is men vaak bang voor het onbekende en de negatieve beeldvorming
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omtrent ouderen. Mentaliteitsverandering en verandering van cultuur bij vooral leidinggevenden zijn
essentieel om draagvlak te krijgen om deze instrumenten toe te passen.

Het Leeftijdsbewust Personeelsbeleid als facetbeleid en onderdeel van de huidige P&O-instrumenten
zal in 2007 vastgesteld worden en omvat de volgende inhoud:
1. Gestreefd wordt in 2007 om in het kader van de plaatsingsgesprekken met de medewerkers de

POP incl. loopbaanplanning en/of managementontwikkeling aan de orde te stellen. Daarbij
wordt rekening gehouden met de levensfase van de medewerker. Uitgangspunt is voldoende
V&O-budget om invulling te geven aan het beleid zoals afgesproken in het
hoofdlijnenakkoord.

2. Bij werven en selectie van (nieuwe) functies wordt rekening gehouden met mix teams.
(diversiteit (jong en oud) als afspiegeling van de samenleving).

3. Extra aandacht voor specifieke groepen medewerkers:
- die gedurende een lange periode fysieke arbeid verrichten en daardoor sneller van baan
moeten veranderen;
- de aantrekkelijkheid te vergroten voor jongeren om in te stromen en door te kunnen groeien
naar managementfuncties en/of beleidsfuncties;
- boven de 55 voor andersoortige functies die passen in de loopbaan van de werknemer en
tevens aansluiten op de wensen van de werkgever;
- waarvoor leer- en werktrajecten worden ontwikkeld.

4. Investeren in de overige aspecten door het wegnemen van de negatieve beeldvorming van
werkende ouderen (cultuur), door het zichtbaar maken van het beleid in de gehele organisatie
vanaf het management tot en met de werkvloer (draagvlak) en door het monitoren van het
beleid (control).

Daarnaast zal overleg worden gevoerd met de vakbonden voor de inzet van de secunadaire
arbeidsvoorwaarden (oa.van de huidige leeftijdsdagen. De financiële dekking valt samen met de
bestaande P&O-instrumenten en bestaande V&O-budgetten van€ 900.000 (= 1 % van de loonsom) en 
het eenmalige budget van De Mens Centraal van€ 400.000 voor leer-en werktrajecten.
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IV. Personeelsbeleid in de praktijk

a. Functiegebouw

1. Functiewaardering en functiebeschrijving

Functiewaardering heeft als doel te bepalen welke salarisschaal bij een functie hoort. Dit is een
basisgegeven voor de beloning van de medewerkers van de gemeente. De gemeente als werkgever is
verplicht de functies op een systematische wijze te waarderen. Deze werkwijze is als gebruikelijk
vastgelegd in een regeling. In 2004 is de oude regeling functiewaardering opgeschort in verband met
de overgang naar een andere werkwijze, gebaseerd op de nota functiegebouw, als uitwerking van het
integraal personeelsbeleid.
Sinds dat moment komen waarderingsbesluiten door middel van de nieuwe aanpak tot stand.
De procedure is verkort, loopt niet meer via sectorale en gemeentelijke commissies.
De nieuwe aanpak is er mede op gericht alleen waarderingen in procedure te brengen indien het om
nieuwe of ingrijpend gewijzigde functies gaat, zodat verwacht mocht worden dat het jaarlijks aantal
waarderingsbesluiten wat terug zou lopen. Dat leek in 2005 reeds door de cijfers te worden bevestigd.
Het aantal besluiten in 2006 ligt weliswaar weer iets hoger, maar nog steeds bijna 40% lager dan het
gemiddelde van de drie jaren voor de start met de nieuwe aanpak, die op dit punt dan ook als effectief
kan worden beschouwd.
Het effect van het temporiseren van reorganisaties en daarmee beperking van het aantal
functiewaarderingen in 2006 als gevolg van de aanloop naar De Nieuwe Organisatie komt in de
getallen niet tot uitdrukking. Een groot deel van de functiewaarderingsbesluiten in 2006 was namelijk
het gevolg van reorganisaties in de tweede helft van 2005. In 2007 zal het aantal waarderingsbesluiten
hoe dan ook hoger komen te liggen, vanwege de overgang naar de nieuwe organisatie.

Functiewaarderingen vastgesteld per jaar (laatste 6 jaar)
2002 163
2003 124
2004 104
2005 44
2006 80

Het overgrote deel van de functies in de huiidige organisatie is van een waardering voorzien. 5,7%
niet, vanwege lopende ontwikkelingen en nog uit te voeren waarderingsprocedures.
Voor de waardering wordt uitgegaan van een vastgestelde beschrijving van de functie. In het kader
van het integraal personeelsbeleid worden functies inmiddels beschreven in de vorm van individuele
jaarplannen, gekoppeld aan de daarvoor van toepassing zijnde bouwsteenfunctie.

Bouwsteenfuncties zijn algemene functie typeringen. De gemeente kent er 31 verschillende. Voor elk
van deze bouwsteenfuncties geldt een waarderingsniveau en gelden kerncompetenties op een bepaald
niveau. Op deze manier is de waardering gesystematiseerd en beschikt het management tevens over de
basis voor sturing op competenties.
De concrete functie-inhouden staan in de jaarplannen. De opzet hiervan is proces- en resultaatgericht,
hetgeen leidt tot verbetering van de mogelijkheden voor sturing en voor verificatie van de
waarderingsniveaus. In verband met de sturing, de jaargesprekken e.d. worden de individuele
jaarplannen op afdelingsniveau actueel gehouden, corresponderend met de het werkplan van de
desbetreffende afdeling. De wijzigingen die nodig zijn voor het actueel houden van de jaarplannen
vinden als regel plaats binnen het raamwerk van de bouwsteenfunctie en vereisen derhalve geen
herziening van de waardering.
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2. Verdeling functies over functieniveaus en functietypen

Schaal per schaal ingedeelde
functies; uitgedrukt in het
percentage van het totaal
aan ingedeelde formatie

Aantal FTE per bouwsteenfunctie 2006

2004 2005 2006 Uitvoering Leiding /
Management

Advies en
Beleid

18 0,1 % 0,1% 0,1% 1
17 0,2 % 0,2% 0,2% 4
16 0,2 % 0,2% 0,2% 4
15 0,5 % 0,6% 0,7% 11
14 0,9 % 0,8% 0,7% 12
13 0,7 % 0,5% 1,0% 9 7
12 1,8 % 1,9% 2,2% 35 1
11A 2,3 % 2,5% 2,9% 23 24
11 3,0 % 3,7% 2,1% 21 32
10A 8,8 % 9,6% 10,2% 17 12 135
10 9,7 % 10,3% 11,4% 86 21 76
9 12,9 % 12,3% 11,3% 145 11 26
8 12,8 % 13,1% 13,0% 182 26 1
7 12,4 % 12,3% 13,2% 212 0
6 10,4 % 10,1% 12,9% 207
5 7,0 % 7,4% 6,1% 98
4 12,1 % 11,7% 9,8% 157
3 4,2 % 2,7% 2,0% 32

Algemene constatering
De trend zet zicht voort dat het aantal functies in de lagere schalen afneemt, maar dit beperkt zich nu
tot de functies onder schaal 6.

b. Arbo zorg en Arbo dienstverlening

1. Algemeen
Sinds 1 januari 2003, maakt de gemeente gebruik van de diensten van de KLM Health Services.
De bedrijfsartsen en verzuimadviseurs zijn gehuisvest op de lokatie Frederikspark 12, een lokatie van
de provincie, die ook gebruik maakt van de diensten van de KLM Health Services.

2. Voorlichting
Informatie over de KLM Health Services , naast informatie met betrekking tot allerlei Arbo-
onderwerpen zoals RSI-aanpak, RSI voorlichting, verzuimprotocol, Beeldschermvoorlichting en–
advies etc. en informatie over het IZA–Bedrijfszorgpakket (BZP)–dat op Insite staat, werd in 2006
geactualiseerd. Insite is het intranet van de gemeente Haarlem dat toegankelijk en bestemd is voor alle
medewerkers.
In oktober 2006 werden de medewerkers door middel van een bij de salarisstrook gevoegde folder
geïnformeerd over het verzuimprotocol, de verzuimregels, de taken van de leidinggevende daarin, het
bedrijfszorgpakket, alsmede aandacht voor het arbeidsomstandighedenspreekuur. Tevens werd in de
folder informatie gegeven over RSI, het vastgestelde beleid beeldschermbrillen / de procedure voor het
verkrijgen van een beeldschermbril en informatie over Workpace.
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3. Risico–Inventarisatie en–Evaluatie (RI&E)
Door KLM Health Services  werden in 2006 RI&E’s uitgevoerd bij de twee sectoren.

4. Individugerichte Werkplekadvisering
In 2006 verstrekte KLM Health Services enkele individuele adviezen op kantoorwerkplekken.
In verband met de vanwege de reorganisatie ingezette verhuisbewegingen, werd veelvuldig gebruik
gemaakt van de interne beeldscherm-werkplek-deskundigen, om tot een goede en verantwoorde
werkplekopstelling te komen. Deze deskundigen controleren tevens bij nieuw personeel de
werkplekopstelling.

5. Opleidingen
In het kader van management-ontwikkeling / verzuimaanpak ontvingen diverse leidinggevenden van
verschillende sectoren voorlichting, verzuimtrainingen en coaching door de projectleider verzuim in
samenwerking met en met ondersteuning van KLM Health Services.

6. Beeldschermwerkplekken
Bij dertien medewerkers die RSI-achtige verschijnselen vertoonden, werd Workpace om medische
redenen reeds geïnstalleerd.

7. Bedrijfshulpverlening
Bij de verschillende sectoren werden oefeningen op het gebied van de BHV gehouden.
Onderzocht werd hoe de inkoop van trainingen te centraliseren.

8. Werkdruk
Bij de sector Stedelijke Ontwikkeling werd een nader onderzoek ingesteld naar de hoge werkdruk;
Hierover zijn aanbevelingen gedaan.

9. Overige onderwerpen
De Arbo-dienst adviseerde verschillende sectoren op het gebied van o.a.: klimaat problematiek;
verbouwingen; daglichttoetreding en veiligheidskundig - en arbeidshygiënistisch onderzoek.

c. IZA Bedrijfszorgpakket (BZP)

Het IZA Bedrijfszorgpakket is een uitgebreid pakket van zorgproducten dat de meest voorkomende
verzuimoorzaken doeltreffend aanpakt. Het bestaat uit vier modules:
Psychosociaal: Bedrijfsmaatschappelijk Werk; Korte Psychologische Zorg; Management Consultatie
en Mediation
Fysiek: Intake Fysiek en diverse trajecten Bedrijfsfysiotherapie
Zorgservice: Zorgbemiddeling en Expertise
Thuiszorg: Huishoudelijke ondersteuning

Voor de gemeente Haarlem is een uniek eigen zorgnetwerk ingericht, bestaande uit streng
geselecteerde zorg- en hulpverleners. De zorg en hulp kan ook heel makkelijk worden ingezet, omdat
de werkgever dan wel de bedrijfsarts hier direct zelf naar kan verwijzen. Deze hoogwaardige zorg,
werkt door makkelijke toegankelijkheid en snelle inzetbaarheid mee aan een zeer doeltreffende–en
vaak al preventieve–aanpak van het verzuim.

Evenals voorgaande jaren blijkt:
- dat de werknemers van Haarlem in 2006 bovengemiddeld gebruik maken van het BZP. Er was

sprake van 415 gestarte interventies op een gemiddelde personeelsbezetting van 2215
personen, overeenkomend met 18,75% versus het landelijke gemiddelde van rond de 13,5%;

- dat de werknemers de deelname aan en de interventies via het BZP zeer waarderen (MTO).
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Overzicht Aantal afgeronde interventies BZP 2006

Module-onderdeel Aantal
afgeronde

interventies
Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) 22
Management Consultatie (MC) -
Mediation (MED) -
Exit-mediation (EM) -
Korte Psychologische Zorg (KPZ) 47
Trauma Opvang en Nazorg Advies (TON) 2
Intake Fysiek (IF) 269
Zorgbemiddeling (ZBM) 4
Expertise (EXP) -
Huishoudelijke Ondersteuning (HO) 1
Totaal 345

Bij het bedrijfsmaatschappelijk werk , de Korte Psychologische zorg en de Bedrijfsfysiotherapie bleek
dat voor alle drie de modulen een groot deel van de gebruikers niet verzuimde bij aanvang van de
behandeling of begeleiding. Voor een zeer substantieel deel is er dus sprake van een preventieve
werking. Gemiddeld is bij Haarlem 91% van de gebruikers niet verzuimend bij aanvang van de
behandeling of begeleiding.

d. Arbeidsverzuim

Verzuimprotocol
In het verzuimprotocol zijn allerlei aspecten opgenomen die een algemene en uniforme aanpak van de
ziekteverzuimproblematiek bewerkstelligen.
Het betreft raambeleid, een basis waarop de sectoren hun aanpak dienen af te stemmen en zonodig
(eventueel per onderdeel van de sector) kunnen aanscherpen.
Ook de preventieve aanpak, zoals de gebruikmaking van de diensten uit het Bedrijfszorgpakket van
het IZA is daarin verwerkt.

Verzuimrealisatie versus streefcijfer
Voor de gemeente als geheel geldt dat de verzuimfrequentie daalt en de verzuimduur toeneemt. Ook
neemt overal het kort frequent verzuim af. Hoewel het uiteindelijke percentage niet of nauwelijks is
gewijzigd in 2006, is de organisatie als geheel minder gaan verzuimen. Landelijke bedraagt het
percentage niet verzuimende medewerkers 30%. De sectoren SB, MO, CS, BRW en FD schommelen
tussen de 27% en 29%. Grote uitzondering vormt de PD met 21%.

BRW: Frequentie laag, duur laag. Er is een verzuimtraining gegeven en geadviseerd de herstelmelding
administratief anders te doen en niet te wachten tot iemand weer het werk hervat.
CS: Klein personeelsbestand, waar de langdurige uitval van enkele medewerkers een grote invloed
heeft op het verzuimpercentage.
FD: De verzuimduur neemt toe, hetgeen zichtbaar wordt in de leeftijd en de lage schalen.
PD: Stijgende frequentie en duur, leidt tot 1,20% langdurig verzuim.
SO: Hogere frequentie en duur, hetgeen zichtbaar wordt in leeftijd en de lage schalen.
SB: Frequentie daalt, maar duur is lang hetgeen zichtbaar wordt in de leeftijd en de lage schalen. (Met
aftrek van Service Bedrijf Haarlem (SBH) een veel lager verzuimpercentage.)
MO: Frequentie daalt, evenwel 1,63% langdurig verzuim. Bij de Stadsbibliotheek is een
verzuimproject uitgevoerd, waarbij het ziekteverzuim van 6,5 naar 4,9 % is gezakt.

Voor de afspraken van alle sectoren wordt verwezen naar de tabel “Realisatie versus streefcijfer”.
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Realisatie versus streefcijfer

In %
Sector

Realisatie
2004

Realisatie
2005

Resultaatafspraa
k 2006

Realisatie
2006

BRW
CS
FD
PD
SO
SB
MO

6,45
5,00
7,64
9,14
6,05
8,84
7,32

5,42
3,68
6,43
7,72
5,07
7,70
7,44

5,42
4,00
5,50
6,45
4,75
6,20
5,00

4,45
5,26
5,79
8,36
6,18
7,57
6,62

7,75 6,73 5,87 6,82

Verzuimaanpak
Om een grotere effectiviteit te bewerkstelligen is begin 2005 een projectleider verzuim binnen de
gemeente aangesteld die samen en met ondersteuning van KLM Health Services voorlichting,
verzuimtrainingen en coaching voor de leidinggevenden van de verschillende sectoren verzorgd. De
insteek is verzuim minder medisch maken. Deze aanpak is in 2006 gecontinueerd. Opnieuw heeft
aandacht voor verzuim geleid tot daling zoals in het geval van de Stadsbibliotheek (MO), Service
Bedrijf Haarlem(SB) en de Brandweer & Ambulance. Verder wordt er gekeken of de reïntegratie van
verzuimende medewerkers voortvarender ter hand genomen kan worden.
Opnieuw blijft staan dat verzuim gedrag is en derhalve te beïnvloeden. Uit analyse van de groep
medewerkers die kort frequent verzuimen, blijkt dat er een grote constante factor in deze groep zit,
ofwel met andere woorden: er is veel herhalingsgedrag.

Verzuim grafieken
Was in 2005 een duidelijke daling van het arbeidsverzuim met bijna een vol procent te zien, in 2006
stabiliseert het verzuim. Reden van stabilisatie is dat er wel daling is in een aantal categorieën maar
ook stijging te zien is in andere leeftijdsgroepen.

In hoeverre de deelname aan het IZA-Bedrijfszorgpakket op het verzuim van invloed is geweest valt
moeilijk te zeggen. Feit is wel dat relatief veel medewerkers daar in 2006 gebruik van maakten. Voor
nadere informatie, zie hoofdstuk IV c.

Het verzuim wordt weergegeven exclusief zwangerschapsverlof.

Arbeidsverzuim in procenten per sector (VNG-norm)

2001 excl
zwanger
schaps
verlof

2002 excl
zwanger
schaps
verlof

2003 excl
zwanger
schaps
verlof

2004 excl
zwanger
schaps
verlof

2005 excl
zwanger
schaps
verlof

2006 excl
zwanger
schaps
verlof

BRW 5,44 5,70 6,62 6,45 5,42 4,45
CS 6,04 7,16 8,72 5,00 3,68 5,26
FD 7,68 8,36 9,12 7,64 6,43 5,79
PD 11,41 9,56 8,78 9,14 7,72 8,36
AvK 8,27 7,99 7,21 8,39 12,37
SO 10,65 8,20 6,48 6,05 5,07 6,18
SB 10,66 9,40 8,68 8,84 7,70 7,57
MO 8,38 8,06 6,64 7,32 7,44 6,62
Haarlem 9,62 8,51 7,82 7,75 6,80 6,82
100.000+
gemeenten 8,10 7,70 7,10 6,50 6,40
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gemeente Haarlem

overige 100.000+ gemeenten

Overzicht trend Arbeidsverzuim in % voor de jaren 2000-2006

Meldingsfrequenties en gemiddelde
verzuimduur in 2006
SECTOR MELDINGS

FREQUENTIE
GEMIDDELDE

VERZUIM DUUR
PER MELDING

BRW 1,44 9,14
CS 1,29 9,03
FD 1,61 10,43
PD 2,12 10,63
SO 1,89 7,45
SB 1,74 9,34
MO 1,62 9,74
TOTAAL 1,78 9,53
NB:
Meldingfrequentie = totaal aantal ziekmeldingen in 2006 / gemiddeld aantal personen in 2006
Gemiddelde verzuimduur = totaal aantal verzuimdagen van in 2006 afgesloten ziektegevallen /
totaal aantal ziektegevallen beëindigd in 2006

Gemiddelde verzuimduur
De gemiddelde verzuimduur bedroeg in 2006 9,53 en is daarmee licht gestegen (2005: 9,11).

Meldingsfrequentie
De meldingsfrequentie is in vergelijking tot 2005 (1,94) opvallend gedaald naar 1,78 in 2006.
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Arbeidsverzuim gegevens periode 1e kwartaal 2006-4e kwartaal 2006

Arbeidsverzuim per geslacht
sector M ZV% V ZV% Totaal ZV%

excl
ZSV

BRW 140 3,55 38 7,78 178 4,45
CS 22 3,05 51 6,21 73 5,26
FD 101 5,09 73 6,77 174 5,79
PD 200 8,05 275 8,59 475 8,36
SO 181 5,66 127 6,93 308 6,18
SB 238 8,31 86 5,53 324 7,57
MO 159 6,93 193 6,35 352 6,62
Totaal 1.041 6,52 843 7,19 1.884 6,82

100.000 + gemeenten 2005 6,40
M = man
V = vrouw
ZV% = ziekteverzuim in procenten exclusief ZSV
ZSV = zwangerschapsverlof

Verhouding M/V
Bij de onderverdeling naar sekse blijken de vrouwelijke werknemers van de gemeente Haarlem net als
in 2005 meer te verzuimen dan de mannelijke (resp. 6,52 % en 7,19%).

Arbeidsverzuim verdeeld over deeltijder/voltijder 2006
sector <8 uur 8 tot 16 uur 16 tot 24 uur 24 tot 32 uur 32 tot 36 uur totaal

deeltijders
voltijders

bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV%
BRW 3 3 1,87 11 4,78 16 6,51 13 10,34 46 6,45 132 3,76
CS 1 0,27 4 2,69 11 2,32 25 5,70 17 4,86 58 4,51 15 8,17
FD 14 10,87 19 5,22 35 8,81 9 6,09 77 7,98 97 4,06
PD 16 8,35 60 8,20 85 6,40 68 9,52 229 7,93 246 8,76
SO 9 32,53 36 4,37 65 4,99 36 8,83 146 7,48 162 5,01
SB 1 12,44 5 4,65 24 13,80 63 9,01 31 6,83 124 9,24 200 6,54
MO 17 8,08 21 5,84 66 4,62 71 8,10 38 12,07 213 7,50 139 5,25
Totaal 22 6,72 72 10,27 227 6,45 360 7,10 212 9,02 893 7,64 991 6,09

Voltijd versus deeltijd
Opvallend is dat de deeltijders een hoger verzuim kennen dan de voltijders (resp. 7,64 % en 6,09 %).

Arbeidsverzuim per leeftijdscategorie
<25 jr 25-35 jr 35-45 jr 45-55 jr 55-65 jr

sector bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV% bestand ZV%
BRW 1 3,20 43 5,84 63 3,84 60 4,17 11 4,15
CS 5 14,02 26 5,87 28 1,78 14 7,95
FD 22 2,94 32 6,03 68 5,11 52 7,75
PD 2 2,12 78 8,11 158 8,36 168 8,76 69 7,85
SO 1 1,87 30 6,11 97 4,04 101 7,79 79 6,83
SB 38 4,16 110 4,76 110 9,12 66 11,64
MO 18 2,18 18 5,97 53 6,60 166 5,96 97 8,69
Totaal 22 2,18 234 6,31 539 5,92 701 6,99 388 8,34
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Leeftijdscategorie:
De jongeren tot 25 jaar verzuimen minder dan de ouderen. Het betreft hier overigens een zeer kleine
populatie. In de categorie 25-35 jaar is er ten opzichte van 2005 een duidelijke stijging te zien van ca.
1 %. Uit de statistieken blijkt verder dat hoe ouder men wordt, hoe meer men verzuimt. Ten opzichte
van 2005 valt echter in de catagoriën van 35 tot 65 jaar een vermindering van verzuim te constateren.

Arbeidsverzuim per schaalcategorie
sector lager dan schaal

6
schaal 6-10 schaal 11-15 schaal 16-20

bestand ZV% bestan
d

ZV% bestand ZV
%

bestand ZV
%

BRW 25 5,09 145 4,56 8 0,53
CS 1 52,14 39 6,95 31 0,06 2
FD 47 9,29 108 5,07 18 1,35 1
PD 80 15,60 374 6,53 19 14,19 2 5,72
SO 12 18,92 239 6,59 56 1,81 1 0,53
SB 90 15,53 195 5,03 38 1,98 1
MO 125 8,43 188 5,16 37 8,17 2 0,82
Totaal 380 11,79 1.288 5,76 207 4,31 9 7,13

Schaalcategorie:
Uit de verdeling naar schaalcategorie blijken de laagstbetaalden (schaal 6) het meest te verzuimen
(11, 79%); naarmate de inschaling hoger wordt, vermindert het verzuim.

e. Kinderopvang

Sinds de invoering van de regeling kinderopvang in 1996 neemt het aantal deelnemers jaarlijks toe.
Deze stijgende lijn is in 2006 voor het eerst gestagneerd.
Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. De
invoering van deze wet is geëvalueerd. Er waren geen aanwijzingen dat de nieuwe wet aanleiding was
om kinderen uit de kinderopvang te halen. Er is niet onderzocht waarom het aantal deelnemers in 2006
niet meer is toegenomen. In 2006 is€ 209.017 aan kinderopvang uitgegeven.
De werkgeversbijdrage voor kinderopvang wordt met ingang van 1 januari 2007 door de
Belastingdienst verstrekt. Alle werkgevers gaan per medewerkers een extra heffing afdragen aan het
Rijk. De uitvoering van deze regeling zal niet meer door de gemeente Haarlem worden gedaan.
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f. Mobiliteit en Loopbaan

De afdeling Mobiliteit en Loopbaan (M&L) werkt als onderdeel van de Facilitaire Dienst voor de
gehele organisatie. M&L houdt zich o.a. bezig met de vele facetten die er zijn op het gebied van
loopbaanbegeleiding- en advisering, interim-management en tijdelijke inhuur via uitzendbureaus.
Een aantal items wordt hieronder nader belicht.

Herplaatsingen
Eind 2005 waren 35 herplaatsbare medewerkers in bemiddeling bij M&L. Gedurende het jaar 2006
kwamen er 27 nieuwe kandidaten bij, hetgeen het totaal te bemiddelen medewerkers op 62 bracht.

Overzicht stand van zaken:

Succesvolle structurele plaatsingen 25
Niet meer bemiddelbaar als gevolg van arbeidsongeschiktheid 1
Geplaatst op een tijdelijke functie 32
Wordt reïntegratieplek voor gezocht 3
Outplacementtraject gestart 1
Totaal 62

Het aantal nieuwe herplaatsbare kandidaten is ten opzichte van 2005 iets toegenomen, namelijk 27 in
2006 tegen 20 in 2005.

Vrijwillige mobiliteit
De in 2005 gesignaleerde tendens dat minder medewerkers zich aanmelden voor de vrijwillige
mobiliteit heeft zich in 2006 voortgezet. De organisatie is in beweging, functies en werkprocessen
veranderen. Dat kan de reden zijn dat medewerkers momenteel pas op de plaats maken en een min of
meer afwachtende houding aannemen. Want wat biedt “De Andere Organisatie” straks?

Verder biedt de CV-bank die in 2006 operationeel is geworden, mogelijkheden voor de mobiliteit van
de individuele medewerker. Eind 2006 hadden 100 medewerkers zich hierbij aangemeld.

Daarnaast is opvallend meer vraag naar een andersoortige begeleiding. Daar waar het in het verleden
hoofdzakelijk ging om het begeleiden van medewerkers naar een andere baan, gaat het tegenwoordig
-op alle niveaus- meer om begeleiding bij (her)oriëntatie op de eigen loopbaan, persoonlijke
(talent)ontwikkeling, bewustwording van de eigen competenties en verdieping in de eigen functie door
het volgen van een opleiding. Ook is een duidelijke verschuiving waarneembaar van loopbaantrajecten
naar individuele coachingstrajecten en naar conflictbemiddeling (mediation).

In 2006 stonden 145 medewerkers ingeschreven bij M&L als zogenaamde vrijwillige mobieler. Er
werden 26 plaatsingen gerealiseerd. Na een succesvolle plaatsing of na het doorlopen van een
loopbaantraject zijn 75 medewerkers in overleg uitgeschreven.
Het aantal actieve vrijwillige mobielers bedroeg eind 2006 derhalve 70 medewerkers.

Door gebruik te maken van het geavanceerde testprogramma waarover M&L beschikt, door het geven
van trainingen en studie-en loopbaanadviezen en door het bieden van coachingstrajecten kregen
medewerkers meer zicht op zaken als loopbaanwaarden, drijfveren en interesses, kortom op datgene
wat zij belangrijk vinden in werk. Zij waren daardoor beter in staat keuzes te maken voor nu en voor
later.
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Overzicht activiteiten in het kader van de vrijwillige mobiliteit:

Plaatsingen 26
Voorlichtingsbijeenkomsten/trainingen 15
Studie-en loopbaanadviezen 90
Coachingstrajecten 30
Adviezen aan management/personeel 80
Afgenomen tests (intern) 17

Vacaturebeheer
Zowel alle tijdelijke als structurele vacatures worden centraal gemeld bij M&L. In 2006 werden 148
structurele en 85 tijdelijke vacatures gemeld.

Daar waar sprake is van een tijdelijke vacature voor een lange periode, zoals kan voorkomen bij
langdurige ziekte, zwangerschap of tijdelijke uitbreiding t.b.v. een project, wordt in veel gevallen een
herplaatsbare medewerker geplaatst. Voor een korte periode, bijvoorbeeld twee weken, wordt bijna in
alle gevallen een uitzendkracht ingehuurd via de “in house” uitzendbureaus Randstad en Vedior.

Het aantal gemelde structurele vacatures over de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien.

Jaar Totaal
gemeld

Intern
ingevuld

Extern
ingevuld

Ingetrokken/
bevroren

Nog open

2006 148 78* 23* 18** 29***
2005 146 51 27 2 66
2004 158 54 41 9 54
2003 182 58 96 9 19
2002 200 59 104 13 24

* Een groot aantal vacatures is -in afwachting van het definitieve organisatieplaatje- voorlopig
ingevuld op tijdelijke basis tot 1 januari 2008;

** Een aantal vacatures is ingeleverd als gevolg van de bezuinigingstaakstelling;
*** Voor een aantal van deze vacatures loopt een selectieprocedure. In 2007 wordt een aantal van

deze vacatures ingevuld.

Vanaf april 2004 is de externe instroomstop van kracht. Mede als gevolg van deze maatregel is te zien
dat het aantal extern ingevulde vacatures vanaf het moment van invoering is afgenomen. Het aantal
intern ingevulde vacatures is mede als gevolg van deze maatregel aanzienlijk toegenomen.

Headhunting
De externe instroomstop is van invloed op de activiteiten van de headhunting. In 2006 zijn 6
opdrachten verstrekt en succesvol afgerond. De medewerkers van de headhunting hebben naast
participatie in de werkgroepen Centrale Werving en Selectie, Arbeidsmarktcommunicatie en
Doorstroom, in 2006 diverse taken op het gebied van M&L uitgevoerd.

Haarlem Interim Management
Haarlem Interim Management (HIM) is sinds 2004 een professioneel opererend team van flexibel
inzetbare projectleiders en interim-managers in dienst van de gemeente Haarlem. Gelet op de
belangstelling voor HIM kan worden gesteld dat HIM een belangrijke rol vervult bij de vraag naar
tijdelijke advisering en ondersteuning bij managementknelpunten- en vraagstukken.
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De pool is in 2006 uitgebreid van vijf naar zes medewerkers. Vanuit de provincie Zuid-Holland is een
medewerker tijdelijk op detacheringsbasis werkzaam voor HIM. Naast klussen voor de gemeente
Haarlem werkt HIM ook voor derden, zoals bijvoorbeeld voor de gemeente Zandvoort en voor het
Noord-Hollands Archief. De beschikbare capaciteit van HIM is in 2006 volledig benut.

Uitzending
Medewerkers van uitzendbureaus Randstad en Vedior zijn op basis van de zogenaamde “in house”-
constructie gehuisvest bij M&L. Vooralsnog wordt deze samenwerking gecontinueerd tot 1 januari
2008.

In 2006 bedroeg het volume aan uitzendkrachten€. 2.766.266,--, als volgt onderverdeeld per sector.
Er is sprake van een lichte stijging van 1.5% t.o.v. 2005. Reden is dat door de reorganisatie vacatures
tijdelijk worden ingevuld door uitzendkrachten omdat er een externe instroomstop van toepassing is.

Sector 2006 2005 2004 2003 2002
Avk 70.558 88.297 57.071 19.579 7.000
Brw+A 9.853 20.550 48.133 39.509 53.000
CS/Griffie 69.500 12.144 48.950 112.411 81.000
FD 199.424 142.217 231.518 518.080 461.000
HDK 161.302 227.872 228.056 148.754 41.000
MO 377.720 266.171 249.973 350.145 267.000
PD 793.713 892.632 715.367 668.370 1.020.000
RIO - - - 16.419 24.233 11.456 42.000
SB 760.317 730.042 1.576.999 1.196.065 856.000
SO 323.879 327.086 443.261 503.259 518.000
Totaal 2.766.266 2.723.430 3.623.561 3.567.628 3.346.000

Tenslotte
Bij de afdeling Mobiliteit en Loopbaan staat het investeren in de kwaliteit en de ontwikkeling van het
personeel permanent hoog in het vaandel. De afdeling levert diensten en producten die daaraan
bijdragen. Steeds weer worden thema’s toegevoegd dan wel uitgebreid, zoals bijvoorbeeld de 
testmogelijkheden, coaching en mediation.

M&L bestaat thans uit professioneel opgeleide loopbaanadviseurs, coaches, trainers en mediators.
In 2007 wordt hieraan de verzuimcoördinator die thans organisatorisch is ondergebracht bij de
afdeling POI van de Concernstaf, toegevoegd. Deze verschuiving vindt plaats vanwege de raakvlakken
die er zijn met de werkzaamheden van M&L, te denken valt hierbij aan arbeidsmarktoriëntatie,
bemiddeling en reïntegratietrajecten.
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g. Integriteitsbeleid

Integriteit
Integriteit gaat over de manier van werken in een organisatie. Het is meer dan het oneigenlijk gebruik
van materiaal van de werkgever of het aannemen van geschenken van belanghebbenden. Integriteit
gaat over het elkaar aanspreken op gedrag, over eerlijke omgangsvormen en over een open
organisatiecultuur. Per 1 maart 2006 is voor overheidswerkgevers in de Ambtenarenwet de
verplichting opgenomen om een integriteitbeleid te voeren. De VNG, het IPO, de Unie van
Waterschappen, het ministerie van BZK en de Raad van hoofdcommissarissen en het
Korpsbeheerdersberaad hebben een Modelaanpak basisnormen integriteit openbaar bestuur en politie
ontwikkeld. Afgesproken is dat de overheidsorganisaties in de loop van 2007 een integriteitbeleid en
bijbehorende instrumenten hebben die voldoen aan deze basisnormen.
In 2006 is er op een aantal onderwerpen aandacht geweest voor integriteit.

Ambtseed
Vanaf 1 maart 2006 zijn alle ambtenaren die bij de gemeente Haarlem in dienst treden verplicht de eed
of belofte af te leggen. De gemeente wil daarmee de bijzondere positie als ambtenaar en vervuller van
een openbare functie benadrukken. De gemeente geeft daarmee aan veel waarde te hechten aan integer
handelen van de ambtenaren.

h. Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als ze op het werk te maken krijgen met
ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. De
vertrouwenspersoon is er niet voor de organisatie, maar voor de medewerker zelf. De spelregels van
het informele en formele traject staan op papier en zijn vastgelegd in de klachtenregeling. De
vertrouwenspersoon kan luisteren en advies geven en zonodig een gesprek arrangeren met
betrokkenen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. In de loop van de jaren is gebleken dat
medewerkers ook bij (dreigende) arbeidsconflicten de vertrouwenspersoon opzoeken, terwijl dit
volgens de formele regels niet de rol is van een vertrouwenspersoon. Binnen het gemeentelijke
platform van vertrouwenspersonen is deze tendens besproken en er is overeengekomen dat de
vertrouwenspersonen hun rol bij arbeidsconflicten beperken tot het bijstand verlenen door
bijvoorbeeld bij een gesprek als toehoorder aanwezig te zijn of te helpen bij het opstellen van een
brief. Een vertrouwenspersoon is hierbij echter geen bemiddelaar.
Om de bekendheid van vertrouwenspersonen te verbeteren is in 2006 een flyer gemaakt, welke is
uitgedeeld aan alle medewerkers. Ook is deze informatie op intranet te vinden en is de site van
vertrouwenspersonen in 2006 geactualiseerd. Doel van het actief bekendheid geven aan het “instituut” 
vertrouwenspersonen is om ongewenste omgangsvormen te voorkómen.
In 2006 zijn er in totaal 21 meldingen bij de vertrouwenspersonen binnengekomen. Hiervan hadden 16
meldingen betrekking op een arbeidsconflict en 5 hadden betrekking op “ongewenste 
omgangsvormen” zoals omschreven in de klachtenregeling.
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i. Bezwaar en beroep

Overzicht ingediende bezwaren

ingediend en behandeld in 2001 2002 2003 2004 2005 2006

bezwaarschriften ingediend 44 64 77 74 37 38
ongegrond 8 29 16 28 44 22
gegrond 3 3 4 9 6 5
niet ontvankelijk 40 4 1 0 1 6
ingetrokken 10 8 9 23 14 13
op andere wijze afgedaan 1 7 1 6 10 11
bezwaarschriften behandeld 26 51 31 67 71 57
nog in behandeling op 31-12 18 33 50 54 26 7

voorlopige voorzieningen 0 3 1 1 1 2
afgewezen 0 3 1 1 1 1
toegewezen 0 0 0 0 0 0

beroepschriften ingediend 3 7 13 10 14 14
ongegrond 2 1 3 3 7 11
gegrond 1 0 2 3* 1 4
Niet ontvankelijk 0 0 0 1 1 0
ingetrokken 0 0 1 4 4 3
beroepen behandeld 3 1 6 14 13 18
nog in behandeling op 31-12 0 6 7 4 4 4

hoger beroep ingesteld 1 3 2 4 2 2
ongegrond 2 1 1 1 1 3
gegrond 1 2 2 0 0 1
ingetrokken 0 0 1 1 0 0
hoger beroep behandeld 3 3 4 2 1 4
nog in behandeling op 31-12 2 2 1 4 5 4
* 1x is de gemeente Haarlem in beroep gegaan

Toelichting
Het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften is in 2006 ongeveer gelijk gebleven. De trend dat
het over het algemeen om zwaardere zaken gaat heeft zich voortgezet. Er wordt dan ook in
toenemende mate een beroep gedaan op een rechtsbijstandsverzekering, vakbond of advocaat.
Nieuw is dat partijen worden benaderd voor mediation. In 2006 heeft dat in twee zaken tot een
oplossing geleid. De bedoeling is om in de toekomst meer bezwaren door middel van mediation af te
handelen.
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j. Interne communicatie

1. Inzine (personeelsblad voor alle medewerkers)

Het gemeentebrede personeelsblad Inzine verscheen in 2006 6 x in een oplage van ruim 2.200
exemplaren. Het full-colour blad heeft een omvang van 28 pagina’s en wordt opgemaakt door 
FD/TOPService, op basis van een concept van een externe vormgever. Medewerkers krijgen Inzine op
hun werkplek.
Het blad heeft een breed samengestelde redactie: iedere sector levert één redacteur.
Concerncommunicatie doet de hoofd- en eindredactie. Naast een flinke dosis human interest, altijd
gerelateerd aan de persoon in het werk en in de stad, biedt Inzine informatieve artikelen over
arbeidsrechtelijke, organisatorische en personeelsthema’s. Elke twee maanden wordt een breder thema
uitgewerkt. In 2006 waren dat:

Verkiezingen gemeenteraad
De nieuwe raad
Rampenbestrijding
 Interne mobiliteit
De burgemeester
WMO

Nadrukkelijk wordt de verbinding met Insite, het intranet van de gemeente Haarlem gelegd en in de
artikelen voor meer informatie naar Insite verwezen. Het blad is over het algemeen positief ontvangen.
In 2006 heeft voor de eerste keer een lezersenquete plaatsgevonden. Meer dan 88% van de mensen die
reageerden waardeert de Inzine als voldoende (rapportcijfer 6 of meer). Ruim de helft daarvan geeft de
Inzine een 7. Ruim voldoende dus, met hier en daar met wat kanttekeningen. Vooral over de
uitwerking van de onderwerpen: weliswaar beschouwt men de Inzine niet als spreekbuis van het
management, maar de inbreng van de “werkvloer” mag best wat prominenter, de toon wat kritischer 
en de functie van discussieplatform wat sterker aangezet

2. Insite (intranet van de gemeente)

In 2006 heeft Insite een belangrijke plaats gekregen interne communicatie mix. Intern
gemeentenieuws wordt dagelijks meerdere malen ververst. De homepage van Insite stijgt in
bezoekersaantallen van gemiddeld 13.000 hits per week vorig jaar naar een gemiddelde van 18.000 per
week dit jaar. Nog eens 11.000 bezoekers per week linken via de homepage direct door naar Wie Wat
Waar.
De beheerorganisatie functioneert door een raad van sectorredacteuren en redacteuren. In 2006 is
gestart met verdere professionalisering van de beheerorganisatie. Het redacteurenbestand (tot dan toe
600 collega’s) wordt geschoond en de taakinvulling van de centrale webredactie wordt aangescherpt.
In 2006 is een begin gemaakt met de actualisering van Insite. Insite moet in de toekomst de startpagina
voor iedere medewerker worden, en de rol van centraal platform krijgen, van waaruit informatie uit de
organisatie zich ontsluit. Iedere gemeentemedewerker heeft te maken met de P&O-wijzer, de
inrichting van de huisstijl en gemeentebreed nieuws rondom interne en externe processen. Deze
informatie moet snel op Insite kunnen worden gevonden, niet alleen in tekstblokken, maar ook in
“slimme” internetfunctionaliteiten. In 2006 is het gebruikersgemak verder geoptimaliseerd en is de 
gemeentesecretaris W. Sleddering gestart met zijn weblog.

3. Bijeenkomsten

In het kader van de organisatieverandering zijn in juni 2006 op alle lokaties personeelsbijeenkomsten
georganiseerd. De opkomst was groot, veel medewerkers zijn door de directie en de
programmamanager bijgepraat over de stand van zaken van de organisatieverandering en benutten de
mogelijkheden om vragen te stellen. Januari 2006 is voor de eerste keer met succes een gemeentebrede
(ipv diverse sectorale) nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Met een opkomst van 1000 collega’s 
blijkt dat dit een succesvol “middel” is in de interne communicatiemix. 



37

IV. Organisatie en formatie

Onderstaand overzicht van de organisatie geeft eind 2006 de bestaande indeling in sectoren en
afdelingen. De vermelde formatie is overeenkomstig de begroting 2007, waarin verwerkt besluiten na
drukken van het begrotingsboek.
sector afdeling Fte/afdeling

Formatie
2007

Fte/sector

Brandweer en Ambulance (SBA)
Directie en staf 14
Proactie en Preventie 15
Repressieve Dienst 90
Ambulancehulpverlening 51

(taakstellingen) -4
166

Concernstaf (CS)
Directie 2
Bureau Gemeentesecretaris 3
Strategie en beleidscoördinatie 2
Bestuursondersteuning 14
Bestuursassistenten 3
Concernfinanciën 9
Personeel, Organisatie en 12
Concerncommunicatie 8
Haarlem Promotie 2
Griffie 6

(taakstellingen) -1
60

Facilitaire Dienst (FD)
Directie 2
Middelen en Control 21
Personeel en Organisatie 5
DIV 10
Informatie- en Communicatie Technologie 36
Mobiliteit en Loopbaan 9
Personeels- en Salarisadministratie 5
Gebouwen en Services 63

(taakstellingen) -11
140

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)
Directie 4
Financiën en Control 20
Interne Zaken Communicatie 8
Personeel en Organisatie 5
Onderwijs Servicekantoor Kennemerland 28
Cultuur 13
Onderwijs, Welzijn, Gezondheid 31
Frans Halsmuseum 31
Sport & Recreatie 50
Stadsbibliotheek 67

-7
249
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Publieksdienst (PD)
Directie 2
Klachten, Bzwaar en Beroep 4
Bedrijfsondersteuning 37
Personeel en Organisatie 8
Dienstverlening 92
Veiligheid, Handhaving en Toezicht 91
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 177

(taakstellingen) -2
408

Stadsbeheer (SB)
Directie 2
Beleidscoördinatie en Communicatie 8
Middelen en Control 35
Personeel en Organisatie 7
Milieu 45
Verkeer en Vervoer 22
Beheer Openbare Ruimte 57
Stadswerk 191

(taakstellingen verwerkt)
367

Stedelijke Ontwikkeling (SO)
Directie 1
Directiesecretariaat 5
Middelen 40
Personeel en Organisatie 7
Strategie 14
Beleid 47
Projectmanagement 32
Vastgoed 51
Vergunningen en Toezicht 79

(taakstellingen) -3
273

TOTAAL 1663 1663

Analyse formatie
Wijzigingen ten opzichte van de gedrukte begroting zijn:

Verhoging formatie secretariaatsfunctie afdeling BO met 0,69 fte (3e Bestuursrapportage
2006).

Bureau TOP-service is door de sector ondergebracht bij afdeling Gebouwen en Services. Dit
leidde tot een verschuiving van ongeveer 15 fte.

 Parkeerbeheer (16 fte) per 1 januari 2007 van PD naar SB.
Aannemerij (20 fte) per 1 januari 2007 van SO naar SB.
Belastingen uit de organisatie, zonder 3 fte bezuiniging Dienstverlening en zonder de fiscaal

adviseur (1 fte), dit is per saldo 28,30 fte minder bij PD.
WMO tijdelijke uitbreiding 2007 (PD/DV/2006/1002, besluit 7/11/6) 7,69 fte.
Uitbreidingen belanghebbendenparkeren. 1,08 fte.
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VI. Overleggen

a. Commissie van Overleg (GO)

Inspraak en medezeggenschap vinden binnen Haarlem op een aantal niveaus plaats. Zo kennen we
onderdeelcommissies, een ondernemingsraad per sector, het centraal overlegplatform en de commissie
van overleg (georganiseerd overleg tussen vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgever).
Om enig inzicht te geven in de onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest worden
deze voor de commissie van overleg (GO) hieronder weergegeven. Daarnaast zijn de belangrijkste
onderwerpen genoemd die behandeld zijn in de commissie CMC.

Commissie van Overleg (GO)

Het GO heeft in het verslagjaar acht keer vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde
geweest:

Evaluatie regeling kinderopvang
Voortgang en consequenties vacaturestop
Verzelfstandiging afdeling Belastingen
Aanvulling op de leidraad bij organisatieverandering: Hoofdlijnenakkoord
 Stramien principebesluit verzelfstandigingen
 Selectie eerste en tweede echelon
Behoud huidige vorm sector Brandweer en Ambulance
 Stand van zaken reorganisatie Veiligheid, Handhaving en Toezicht
Externe inhuur in relatie tot beschikbaarheid van (herplaatsbare) medewerkers
Werkbelasting door het organisatieproces op huidige werkzaamheden
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Verzelfstandiging Sport en Recreatie
Voortgang overige verzelfstandingen
Masterplan “De Andere Organisatie”
Arbeidstijdenbesluit Brandweer
Herstructurering HALT-sector

In november 2006 is een Bijzonder GO opgericht in verband met het instellen van een
Gemeenschappelijke Regeling van het onderdeel Belastingen met de gemeente Haarlemmermeer.

b. Centraal Overleg Platform (COP)

Inleiding

Het Centraal Overleg Platform is de overkoepelende ondernemingsraad van de Gemeente Haarlem en
is in 2000 van start gegaan. In de overeenkomst met de bestuurder (het convenant) staat de doelstelling
als volgt omschreven:

“Het COP heeft tot taak om alle gemeenschappelijke aangelegenheden te behandelen. Onder
gemeenschappelijke aangelegenheden worden alle onderwerpen verstaan die van belang zijn voor alle
of de meerderheid van de ondernemingen (lees de sectoren) respectievelijk een gelijke afdoening
vereisen voor de betrokken ondernemingen”.

In 2006 heeft het COP veel tijd besteed aan het volgen van de ontwikkelingen rondom de
organisatieverandering en het voorbereiden van het omvangrijke advies. Ook de huisvesting was een
belangrijk speerpunt.
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Initiatiefbrieven, adviesaanvragen en instemmingsverzoeken

Initiatief:
- Voorlopig ontwerp stadskantoor
- Vervolg “Een andere organisatie”- denkrichting
- Evaluatie IPB (voorafgaand aan advies)
- Nota start centrale voorselectie, deelname allochtone adviseurs
- Profiel toekomstige directie, taakverdeling en positie Concernstaf

Advies:
- Verbeterplan 2e MTO
- Digitalisering van informatiestromen en bedrijfsprocessen
- Onderzoek huisvesting gemeentelijke organisatie
- Evaluatie IPB
- Profiel en waardering hoofden van de hoofdafdelingen
- Masterplan “De Andere Organisatie” 
- Locaties Raaks en Postkantoor voor ambtenarenhuisvesting

Instemming:
Het COP heeft een instemmingsverzoek ontvangen t.a.v. de gemeentebrede regeling bedrijfsfitness.
De afwikkeling hiervan heeft in 2007 plaatsgevonden.

Namens de medezeggenschap heeft de voorzitter van het COP deel genomen aan de
selectiegesprekken met de directie en de hoofdafdelingshoofden.

Website en Inzine

Op de website van het COP (homepage Insite>Ondernemingsraad) staan journalistieke verslagen van
de reguliere COP-vergadering en verslagen van de overlegvergadering met de bestuurder. De site van
het COP is te vinden in het hoofdmenu van Insite, onder het kopje Ondernemingsraad.
In het medewerkersblad Inzine heeft het COP een korte rubriek.
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VII. Personeelsgegevens

a. Bezettingsoverzicht per 31 december 2006 (aantallen medewerkers).

Sector

1
vaste

aanstelling

2
tijdelijke

aanstelling

Overig
(som

van 3, 4,
5 en 6)

3
oproepkrachten

e.d.
4

stagiaires

5
voormalig
personeel

6
vrijwillige
brandweer totalen

BRW 164 8 81 8 12 61 253
CS 70 2 1 1 73
FD 172 1 5 1 2 2 178
PD 470 5 19 14 4 1 494
SO 303 5 12 8 4 320
SB 318 4 7 2 1 4 329
MO 337 10 47 24 4 19 394
Gemeente 1.834 35 172 50 19 42 61 2.041

Bezettingsoverzicht 2002-2006 in aantallen per sector
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b. Indeling salarisschalen per geslacht

schaalcategorie M 2006 V 2006 Eindtotaal
a) niet ingedeeld
b) schaal 0-7 415 399 814
c) schaal 8-9 257 237 494
d) schaal 10-12 320 184 504
e) schaal 13 en hoger 41 16 57
Gemeente 1.033 836 1.869
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c. Man-vrouw verdeling per sector

Sector
M

2006
V

2006
Eindtotaal

2006
M

2005
V

2005
Eindtotaal

2005
M

2004
V

2004
Eindtotaal

2004
BRW 135 37 172 143 37 180 133 38 171
CS 22 50 72 26 49 75 28 49 77
FD 100 73 173 98 73 171 103 74 177
PD 200 275 475 219 285 504 213 282 495
AvK 14 9 23 14 11 25
SO 181 127 308 193 136 329 205 144 349
SB 238 84 322 243 90 333 367 101 468
MO 157 190 347 152 185 337 152 190 342
Gemeente 1.033 836 1.869 1.088 864 1.952 1.215 889 2.104

Sector
M

2003
V

2003
Eindtotaal

2003
M

2002
V

2002
Eindtotaal

2002
M

2001
V

2001
Eindtotaal

2001
BRW 134 38 172 137 33 170 93 23 116
CS 25 36 61 24 32 56 24 25 49
FD 103 76 179 82 70 152 85 69 154
PD 197 277 474 195 273 468 194 243 437
AvK 12 11 23 12 12 24 12 12 24
SO 208 133 341 206 139 345 207 140 347
SB 351 106 457 351 105 456 367 111 478
MO 153 191 344 154 182 336 212 269 481
Gemeente 1.183 868 2.051 1.161 846 2.007 1.194 892 2.086

Man/vrouw-verdeling 2002-2006 in percentages
Sector M 2006 V 2006 M 2005 V 2005 M 2004 V 2004 M 2003 V 2003 M 2002 V 2002
BRW 78% 22% 79% 21% 78% 22% 78% 22% 81% 19%
CS 31% 69% 35% 65% 36% 64% 41% 59% 43% 57%
FD 58% 42% 57% 43% 58% 42% 58% 42% 54% 46%
PD 42% 58% 43% 57% 43% 57% 42% 58% 42% 58%
AvK 61% 39% 56% 44% 52% 48% 50% 50%
SO 59% 41% 59% 41% 59% 41% 61% 39% 60% 40%
SB 74% 26% 73% 27% 78% 22% 77% 23% 77% 23%
MO 45% 55% 45% 55% 44% 56% 44% 56% 46% 54%
Gemeente 55% 45% 56% 44% 58% 42% 58% 42% 58% 42%
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d. Verdeling personeel in omvang dienstverband

voltijder
31 tot 36 uur

p.w.
19 tot 30 uur

p.w.
0 tot 18 uur

p.w. totalen
M 782 43 119 89 1.033
V 200 131 372 133 836
Gemeente 982 174 491 222 1869

Verdeling personeel in omvang dienstverband per sector

1) voltijder
2) 31 tot 36 uur

p.w.
3) 19 tot 30 uur

p.w.
4) 0 tot 18 uur

p.w. Eindtotaal
BRW 127 11 21 13 172
CS 15 7 35 15 72
FD 98 20 44 11 173
PD 247 32 125 71 475
SO 161 31 80 36 308
SB 198 19 71 34 322
MO 138 54 113 42 347
indt 984 174 489 222 1.869
Procentuele verdeling per sector
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e. Gemiddelde leeftijd per geslacht

Sector M V 2006
BRW 41,69 40,59 41,45
CS 51,14 44,12 46,26
FD 46,76 48,89 47,66
PD 45,78 42,68 43,99
SO 48,36 44,12 46,61
SB 47,17 42,20 45,88
MO 48,87 47,38 48,06
Gemeente 46,70 44,46 45,69



46


