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Opbouw presentatieOpbouw presentatie

 Hoe is het personeelsbeleid tot stand gekomen?Hoe is het personeelsbeleid tot stand gekomen?

Waarom dit personeelsbeleid?Waarom dit personeelsbeleid?
–– Samenleving, Woonzorg & medewerkersSamenleving, Woonzorg & medewerkers

Wat houdt het in?Wat houdt het in?

-- Wat gaan we doen en waarom?Wat gaan we doen en waarom?

–– Wat is al bereikt?Wat is al bereikt?



Waarom Ruimte voor Ambitie?  Waarom Ruimte voor Ambitie?  
SamenlevingSamenleving

Ontwikkelingen in de samenlevingOntwikkelingen in de samenleving

–– Zorgvraag hoger, beschikbare gelden lagerZorgvraag hoger, beschikbare gelden lager

–– Toekomstig tekort aan personeelToekomstig tekort aan personeel

–– Concurrentie en vergelijkingConcurrentie en vergelijking

–– Aandacht voor kwaliteit en veiligheidAandacht voor kwaliteit en veiligheid



Waarom Ruimte voor Ambitie?  Waarom Ruimte voor Ambitie?  
WoonzorgWoonzorg

MeerjarenbeleidsplanMeerjarenbeleidsplan

–– ExtramuraliseringExtramuralisering

–– Effectief, Effectief, effciënteffciënt en resultaatgericht werkenen resultaatgericht werken

–– Goede communicatie met medewerkersGoede communicatie met medewerkers

–– Voldoende personeel aantrekkenVoldoende personeel aantrekken



Waarom Ruimte voor Ambitie?  Waarom Ruimte voor Ambitie?  
MedewerkersMedewerkers

 Interviews met medewerkers, Interviews met medewerkers, 
leidinggevendenleidinggevenden

–– Weten wat er gebeurd en waaromWeten wat er gebeurd en waarom

–– Betrokken worden bij veranderingenBetrokken worden bij veranderingen

–– Kansen op ontplooiing vergrotenKansen op ontplooiing vergroten

–– Gezond het pensioen halenGezond het pensioen halen

–– Goed werk mogen blijven leverenGoed werk mogen blijven leveren



Ruimte voor AmbitieRuimte voor Ambitie

Kern:Kern:
–– Antwoord geven op vragen van de samenlevingAntwoord geven op vragen van de samenleving

–– Kansen bieden voor ontwikkeling en Kansen bieden voor ontwikkeling en 
veranderingverandering

–– Rekening houden met wensen en Rekening houden met wensen en 
omstandigheden van medewerkersomstandigheden van medewerkers



Inhoud Ruimte voor AmbitieInhoud Ruimte voor Ambitie
zes thema´szes thema´s

 Resultaat: Resultaat: 

–– Samenleving vraagt om  efficiënter en Samenleving vraagt om  efficiënter en 
effectiever werken met behoud van kwaliteit en effectiever werken met behoud van kwaliteit en 
veiligheidveiligheid

 Leiderschap: Leiderschap: 

–– leidinggevenden moeten dit waar kunnen leidinggevenden moeten dit waar kunnen 
maken op de “Woonzorg” maniermaken op de “Woonzorg” manier

 Communicatie:Communicatie:

–– Medewerkers willen op tijd weten wat er speelt Medewerkers willen op tijd weten wat er speelt 
en willen betrokken worden bij veranderingenen willen betrokken worden bij veranderingen



Inhoud Ruimte voor AmbitieInhoud Ruimte voor Ambitie
zes thema´szes thema´s

 VitaliteitVitaliteit

–– Medewerkers willen gezond hun werk kunnen Medewerkers willen gezond hun werk kunnen 
blijven doen en werk en privé combinerenblijven doen en werk en privé combineren

 Ontplooiing Ontplooiing 

–– Medewerkers hebben behoefte aan groei en Medewerkers hebben behoefte aan groei en 
veranderingverandering

WerkgeverschapWerkgeverschap

–– Woonzorg moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe Woonzorg moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
medewerkers vanwege aankomende tekortenmedewerkers vanwege aankomende tekorten



Acties  ResultaatActies  Resultaat

 Slimmer werkenSlimmer werken

–– verbeteren werkprocessenverbeteren werkprocessen

 Flexibeler werkenFlexibeler werken

–– opstarten opstarten flexbureauflexbureau

 Maatwerk leverenMaatwerk leveren

–– simpeler procedures personeelsbeleid simpeler procedures personeelsbeleid 



Reeds bereikt op ResultaatReeds bereikt op Resultaat

Werkprocessen:Werkprocessen:

–– Stuurgroep kwaliteit is hiermee gestartStuurgroep kwaliteit is hiermee gestart

 FlexbureauFlexbureau

–– start 1 november voor de thuisstart 1 november voor de thuis-- en en 
ouderenzorg, bij succes ook Woonzorgouderenzorg, bij succes ook Woonzorg

 Procedures personeelsbeleid Procedures personeelsbeleid 

–– Nieuw MKA heeft minder drempelsNieuw MKA heeft minder drempels



Acties  LeiderschapActies  Leiderschap

 Permanente verbetercyclus leidinggevenden Permanente verbetercyclus leidinggevenden 



Reeds bereikt op LeiderschapReeds bereikt op Leiderschap

 Eerste opzet verbetercyclus is klaarEerste opzet verbetercyclus is klaar

–– Benodigde competenties bepaaldBenodigde competenties bepaald

–– OpleidingsthemaOpleidingsthema´́s gekozens gekozen

–– Methode bepaaldMethode bepaald

–– Nu verder invullen Nu verder invullen 



Acties  CommunicatieActies  Communicatie

 Verbeteren communicatie via verbetercyclus Verbeteren communicatie via verbetercyclus 
leidinggevendenleidinggevenden

 MedewerkerstevredenheidsonderzoekMedewerkerstevredenheidsonderzoek



Reeds bereikt  CommunicatieReeds bereikt  Communicatie

 Bijeenkomsten met leidinggevenden geweest over Bijeenkomsten met leidinggevenden geweest over 
stijl van leidinggeven en over het waarderen van stijl van leidinggeven en over het waarderen van 
medewerkersmedewerkers



Acties  VitaliteitActies  Vitaliteit

 ““Stapje terugStapje terug”” beleidbeleid

 Maatwerk Maatwerk 

 2007: Meedoen met Zichtbaar Fit Week2007: Meedoen met Zichtbaar Fit Week



Reeds bereikt  VitaliteitReeds bereikt  Vitaliteit

 Zichtbaar Fit Week Zichtbaar Fit Week 

–– 1515--18 oktober 200718 oktober 2007

–– Let op de postersLet op de posters



Acties  OntplooiingActies  Ontplooiing

 POPPOP

 MobiliteitsbureauMobiliteitsbureau



Reeds bereikt  OntplooiingReeds bereikt  Ontplooiing

MobiliteitsbureauMobiliteitsbureau

–– Eerste opzet is klaarEerste opzet is klaar



Acties  WerkgeverschapActies  Werkgeverschap

 InvestorsInvestors in in PeoplePeople

 Onderzoek PromotieteamOnderzoek Promotieteam

 Meer stage en opleidingsplaatsenMeer stage en opleidingsplaatsen



Reeds bereikt  WerkgeverschapReeds bereikt  Werkgeverschap

 InvestorsInvestors in in PeoplePeople

–– Project ligt op schema. O.a. inwerksystematiek Project ligt op schema. O.a. inwerksystematiek 
en promotieplan zijn klaar. en promotieplan zijn klaar. 

 Onderzoek Onderzoek naatnaat stagestage-- en opleidingsplaatsen is en opleidingsplaatsen is 

afgerond.afgerond.



OverwegingOverweging

POP, Mobiliteitsbureau, POP, Mobiliteitsbureau, flexbureauflexbureau, , 
opleidingsplaatsen, fit week etc. zijn opleidingsplaatsen, fit week etc. zijn 
allemaal ontwikkeld voor u!allemaal ontwikkeld voor u!

Laat ons weten of u er wat aan heeft en of Laat ons weten of u er wat aan heeft en of 
we nog andere acties moeten ondernemen, we nog andere acties moeten ondernemen, 
bijvoorbeeld via uw leidinggevende.bijvoorbeeld via uw leidinggevende.



Vragen? Reacties?Vragen? Reacties?
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