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Strategisch personeelsbeleid

Geachte raadsleden,

Medio oktober 2016 is de koers'Weert in Dynamiek'(WinD) vastgesteld om te bepalen welke
ontwikkeling de gemeente Weert wil doormaken. Dit heeft destijds geresulteerd in een
organisatieontwikkelplan. Positieve ontwikkelingen die op gang zijn gebracht zijn o.a. mobiliteit in de
organisatie, ruimte voor experimenten en er is geïnvesteerd in integraal werken en denken. Dit alles
met als doel om als gemeentelijke organisatie meer en meer in verbinding te komen met de
buitenwereld. In de raadsinformatieavond van 24 april j.l. bent u daarover nader geïnformeerd.

In het najaar van 2017 is uw raad meegenomen in de stand van zaken van de
organisatieontwikkeling waarbij tevens het thema strategisch personeelsbeleid is aangehaald. De
afgelopen periode zijn we aan de slag gegaan met het komen tot randvoorwaarden die voorliggend
zijn aan dit strategische beleid. Hoewel het strategische beleid nog in ontwikkeling is, hebben we als
organisatie niet stil gezeten.

Zo is inmiddels de HR-basis op orde gebracht wat heeft geleid tot actuele en betrouwbare
stuurinformatie. Daarnaast zijn andere thema's in gang gezet zoals het digitaliseren van de HR-
processen, het aantrekken van nieuw elan middels een specifiek jongerenprogramma, het investeren
op leiderschap, het aanbieden van opleidingen op strategische thema's over afdelingen heen en zijn
er diverse activiteiten ontplooid om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen zoals
bijvoorbeeld het generatiepact.

Bovenstaande tactische-operationele thema's zijn tevens randvoorwaardelijk voor het realiseren van
strategisch personeelsbeleid. De strategische personeelsvisie dient afgeleide te zijn van de
strategische visie Weert. Immers de strategische visie zegt iets over ons als organisatie en de rol die
we pakken in relatie tot de buitenwereld. Het strategische HR beleid is essentieel om te komen tot
een duurzame invulling van deze rol. De trajecten van de strategische visie Weert en de strategische

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter.co m/gemeenteweert



personeelsvisie worden in tijd aan elkaar gekoppeld waarmee het strategisch personeelsbeleid tevens
in 2020 aan uw raad gepresenteerd zal worden.

In de tussenliggende periode anticiperen we op trends en ontwikkelingen die onderdeel vormen voor
de strategische visie Weeft door beide processen nauw op elkaar aan te sluiten. Ditzelfde geldt voor
de andere visietrajecten, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet, waar ook een personele doorkijk wordt
benoemd. Dit maakt dat we de komende periode zowel vanuit de strategische visie als de andere
vlsies verder gerlc¡t vorm 4ullqn gqvellaan het strEþgtEch pcrso¡ee!9belgid.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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