
HRM



PLAATS IN DE ORGANISATIE

• Human Resource Management

• Onderdeel van de afdeling PPS: 
Projecten, Personeel en Secretariaat



TEAMSAMENSTELLING & VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Teamleider    1,0 FTE

• Strategische advisering 1,5 FTE

• HR Adviseurs 3,67 FTE

• Adviseur Rechtspositie 1,0 FTE

• Mobiliteitsadviseur 0,78 FTE

• Junior adviseur 0,89 FTE

• Personeelsadminstratie 2,0 FTE

• Salarisadministratie 1,0 FTE
11,84 FTE

Vanuit een HR perspectief leveren we een actieve 
bijdrage aan het succes van gemeente Weert door:

• het vertalen van de organisatiedoelen in het HR 
beleid en instrumenten

• juiste en tijdige (stuur-)informatie voor 
management/bestuur en medewerkers

• goed onderbouwde adviezen  
• een correcte administratie

Samenwerken aan een wendbare, toekomstgerichte, 
vitale en lerende organisatie 



DOEL GEMEENTE WEERT



WAT BETEKENT DAT VOOR DE MEDEWERKERS 



ROL HR BIJ HET REALISEREN VAN DE ORGANISTIEDOELEN

• Directie, management en medewerkers ondersteunen, 
faciliteren en stimuleren. 

• Personeelsbeleid en -instrumenten integraal en 
doelgericht afleiden van de organisatiedoelstellingen 
geschetst in WinD. Zo kan optimaal gestuurd worden 
op de gewenste houding en gedrag van mensen. 



UITDAGINGEN

De bezetting van de organisatie kwalitatief en kwantitatief op orde houden.

• De WinD gecertificeerde medewerker (houding en gedrag)

• Vergrijzing en ontgroening van het medewerkersbestand (en de samenleving)

• Toenemende werkdruk en ziekteverzuim

• Toename inhuur

• Gezonde werkomgeving

• Duurzame inzetbaarheid

• Taakstelling: in 2020 twee miljoen structureel op personeelslasten



ACTIE PUNTEN HRM

Inzicht creëren d.m.v. een dashboard met ken- en stuurgetallen. 

En inzicht in een Strategische Personeelsplanning (SPP); kwalitatief en kwantitatief.

Daarnaast voor onderstaande onderwerpen zowel een beleidsmatig kader als de tactische en 
operationele doorvertaling naar instrumenten, processen en implementie.

• De gesprekcyclus: Het  'goede gesprek' over persoonlijke ontwikkeling, resultaten, houding en gedrag

• Teamontwikkeling

• Management Development 

• Strategisch opleiden vanuit organisatiebelang; zowel vakinhoudelijk als persoonlijke ontwikkeling

• Werving & Selectie strategie

• Onboarding

• Mobiliteitsbeleid / Talentmanagement

• Inhuurstrategie

• Waarderingsbeleid



Vragen?  


