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Autonomer werken
Wij zijn een platte organisatie met steeds
autonomer werkende groepen, die direct
samenwerken met onze directie. De basis
voor dit alles is vertrouwen. Je krijgt
bij ons zelf de verantwoordelijkheid
om samen met je groep het werk in te
richten. Daarbij blijf je steeds in
verbinding met anderen.

MISSIE van onze organisatie
Wij stellen het gemeentebestuur
in staat om maatschappelijke
doelen te bereiken die aansluiten
op de behoeftes van de
inwoners.

VERANT
WOORDE
LIJKHEID

VER
BINDING

VER
TROUWEN

Onze KERNWAARDEN
Wij werken vanuit drie kernwaarden: resultaatgericht,
samen en de ander centraal.

Onze VISIE op werken voor
Roosendaal
• We nemen verantwoordelijkheid
voor ons werk
• Er is ruimte voor initiatief en 		
probleemoplossend vermogen
• We spelen in op externe
ontwikkelingen en zijn een
lerende organisatie
• Dit motiveert, geeft werkplezier
en leidt tot goede resultaten
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OOG

Collega’s over hun werk:
Deze uitspraken van collega’s1 laten zien wat onze Roosendaalse manier van werken kan opleveren. Wij geloven
dat meer verantwoordelijkheid leidt tot een sterkere motivatie, meer werkplezier en betere resultaten.

Ik vind het leuk
om hier te werken. Ik ben zelf
verantwoordelijk
voor mijn werk,
ik mag ontwikkelen en krijg daar
alle ruimte voor.

Het werken hier
geeft vrijheid, ik
kan mijn ambities
KELING
kwijt.

ONTWIKVOOR
LERENDE
OOG
ORGANISATIE

Collega’s groeien
en komen
zelf met ideeën,
nemen zelf
initiatief.

O
L

In het begin was
ik sceptisch. Nu
zie ik autonomer
werken echt als
PLEZIER
een kans. Ik doe
WERK
zaken die ik nog
nooit gedaan had;
daar groei je in.
1

Bron: Interviews evaluatie autonomer werken, 2021
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LERENDE
ORGANISATIE

Wij geloven
dat meer
verantwoordelijkheid
leidt tot een
sterkere
motivatie,
meer werkplezier en
betere
resultaten

Werken voor de gemeente Roosendaal betekent werken voor een moderne organisatie die blijvend in ontwikkeling
is, net als de samenleving. Wij zijn een platte organisatie, die vooral in autonomere groepen werkt. De basis voor die
manier van werken is vertrouwen. In jezelf en in elkaar. Je krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om samen met
jouw groep het werk zo goed, slim en leuk mogelijk te plannen en uit te voeren.

LERENDE
ORGANIen stimuleren dat collega’s zich continu ontwikkelen. Daarnaast blijven
we ons als organisatie continu aanpassen aan
onze omgeving. We streven naar een constante verbetering van de manier
waarop we werken. Leren betekent vallen en
SATIE
Collega’s geven aan dat ze hierdoor groeien. Dit past bij onze ambitie om een lerende organisatie te zijn. We faciliteren

opstaan. Als medewerker, als groep, als directie, als organisatie, als mens.
De ervaringen die we samen opdoen in ons werk, gebruiken we om continu te verbeteren. We gaan regelmatig met

OOG
WERK
VOOR
de directie en tijdens resultaatgesprekken. De OR speelt daarbij ook een belangrijke signalerende en reflecterende rol.
PLEZIER
ONTWIKDaarnaast doen we
regelmatig onderzoek. Zo hebben we begin 2021 diverse collega’s geïnterviewd
over hun ervaringen
KELING
met autonomer werken.
Hun inzichten en ideeën gebruiken we om onze manier van werken verder te ontwikkelen.
elkaar in gesprek over de manier waarop we (willen) werken. Bijvoorbeeld tijdens luisterlunches en koffiemomenten met

Een van de resultaten van deze gesprekken is deze handreiking. Om samen aan onze organisatie te werken, is het
essentieel dat we allemaal de visie achter de ontwikkeling kennen, dat de kaders helder zijn en dat we evalueren en
waar nodig bijstellen. Deze handreiking draagt hieraan bij. Je leest hierin namelijk meer over de achtergrond, de ambitie
en het toekomstbeeld van autonomer werken.

OOG
VOOR
ONTWIK-

WERK
PLEZIER

LEREND
ORGAN
SATIE
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LERENDE
ORGANISATIE

We streven
naar een
constante
verbetering
van de
manier
waarop we
werken

Je vindt hierin ook de kaders die we samen hebben afgesproken en de werkprocessen die hierbij horen. Net als onze
organisatie blijft ook deze handreiking in beweging. Daarom brengen we periodiek een bijgewerkte versie uit.
We nodigen je van harte uit om hier met ons over in gesprek te blijven. Werken en leren doen we samen!   

Cees Lok					Elmar Franken
Wethouder					Gemeentesecretaris en algemeen directeur

OOG
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ONTWIKKELING

WERK
PLEZIER
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Inhoudsopgave
Deze
handreiking
bestaat uit
drie delen:

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

Wij zijn Roosendaal:

Werken voor Roosendaal:

Werken voor Roosendaal:

Missie, visie en kernwaarden

Waarom werken we zo?

Hoe werkt het precies?

SATIE
ORGANILERENDE

1 2 3
KELING
ONTWIKVOOR
OOG

PLEZIER
WERK
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PLEZIER

ONTWIKKELING

Wil je meer weten over werken voor de gemeente Roosendaal? Dan zijn deze

Relevante links

documenten misschien handig voor je. Je vindt ze op SharePoint via het zoekscherm.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met één van de collega’s uit Deel 3 van
deze handreiking: Hoe werkt het precies?

Personeelshandboek

Welkomstdocument

Hulplijnenkaart

Informatie groepen

Hierin vind je informatie over

nieuwe medewerkers

Autonomer werken betekent

Op de SharePointpagina

regels en regelingen, zoals

In dit document vind je

niet dat je alles zelf moet

‘Organisatie’ vind je informatie

je salaris en duurzame

relevante informatie voor

doen. We vinden het belangrijk

over de verschillende groepen

inzetbaarheid. Ook vind je

nieuwe medewerkers.

dat groepen, teams en indivi-

en teams binnen onze

informatie over wat je kunt

duele medewerkers zo goed

organisatie.

doen bij onder meer ziekte

mogelijk worden ondersteund

en ongewenst gedrag.

in hun werk, welzijn en ontwikkeling. Op deze kaart vind je
de diverse hulp-

GEMEENTE
ROOSENDAAL

Personeelshandboek

lijnen waar je

Alle regels en
regelingen op een rij

Van salaris tot
stage
Van verlof tot
duurzame
inzetbaarheid

gebruik van kunt

Van eed en
belofte tot IKB
Wat te doen

Bij ongewenst
gedrag of agressie
Een drank- of
drugsprobleem

maken.

Signalering van nietinteger gedrag
Wat kun je aanvragen

Van beeldschermbril
tot telefoon en laptop
Van opleiding en
training tot vaccinatie
En veel meer!

Welkomstdocument
nieuwe medewerker
Kaart Hulplijnen versie2.indd 2-3

07-09-2020 12:13
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KELING
ONTWIKVOOR
OOG

PLEZIER
WERK

Wij zijn Roosendaal: een goed bereikbare stad in het westen van
Brabant met goede voorzieningen en vijf karakteristieke dorpen daaromheen. Een gemeente van de menselijke maat met talloze kleurrijke

Wij zijn
Roosendaal

verenigingen, inwoners en ondernemers. Met zo’n 80.000 inwoners
en meer dan 6.000 bedrijven zijn we groot genoeg voor interessante
vraagstukken en tegelijkertijd klein genoeg voor korte lijntjes met
belangrijke stakeholders. Roosendaal heeft daarnaast een ideale
ligging: vanuit Rotterdam, Breda en Antwerpen ben je er in een halfuur.

SATIE
ORGANILERENDE
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We zetten ons dagelijks in voor Roosendaal. We stellen onze inwoners en ondernemers centraal en willen samen
met hen resultaten behalen. Werken voor Roosendaal betekent werken voor een moderne organisatie die - net als de

Wij zijn
Roosendaal

samenleving - continu in ontwikkeling is.

Missie en visie
De missie en visie van onze organisatie vormen een belangrijke leidraad voor ons werk:

Missie

Organisatievisie

Wij stellen het gemeentebestuur

Wij geloven dat je meer motivatie en werkplezier ervaart en tot betere

in staat om maatschappelijke

resultaten komt als je zélf verantwoordelijkheid wilt en kunt nemen voor

doelen te bereiken die aan-

je eigen werk.

sluiten op de behoeftes van de

We willen het initiatief en het probleemoplossend vermogen van iedere

inwoners. Dit doen we samen

medewerker stimuleren. Daarnaast vinden wij dat je binnen moet zijn wat

en resultaatgericht, waarbij we

je buiten vraagt. Als wij van onze inwoners verlangen dat ze meer

de ander centraal stellen.

verantwoordelijkheid nemen, doen we dat zelf natuurlijk ook.

LERENDE
ORGANISATIE
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Kernwaarden

Wij zijn
Roosendaal

Wij werken vanuit drie kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal.

Resultaatgericht

Samen

De ander centraal

We maken duidelijke afspra-

We komen samen met ande-

Bij alles wat we doen, stellen

ken over de resultaten die we

ren tot resultaten, binnen én

we de ander centraal. We luis-

willen behalen. Daarbij stellen

buiten onze organisatie. We

teren goed en achterhalen de

we intern én extern heldere

gaan de dialoog aan om het

behoefte achter de vraag. We

prioriteiten. We komen onze

gemeenschappelijke belang

organiseren onze digitale en

afspraken na. We evalueren

te dienen. Soms nemen we

persoonlijke dienstverlening

onze resultaten om ervan te

zelf het initiatief, soms laten

zo eenvoudig en toegankelijk

leren en om de kwaliteit ervan

we het initiatief bij anderen.

mogelijk. We communiceren

te meten. We spreken elkaar

We zorgen voor samenhang

tijdig en in begrijpelijke taal.

aan op gemaakte afspraken,

tussen onze eigen initiatieven

We geven ruimte voor initia-

houding en gedrag, en gaan

en die van onze partners.

tief en durven los te laten.

uit van eigen verantwoorde-

We gaan ervan uit dat mensen

lijkheid.

zelf het meeste weten over
hun eigen omgeving.
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Werken voor Roosendaal

Waarom
werken
we zo?

In dit deel vind je informatie over onze ambitie, de uitgangspunten van
onze werkwijze en onze toekomstvisie.
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Waarom
werken
we zo?

Onze ambitie
We willen de beste resultaten behalen voor onze inwoners. Dat doen we door het bestuur zo goed mogelijk te faciliteren.
Daarvoor halen we het beste uit onszelf en anderen. We weten goed hoe we ons eigen werk moeten doen en voor welke
zaken we de expertise van anderen kunnen inzetten.
Daarnaast willen we als organisatie flexibel kunnen meebewegen met de veranderende maatschappij. Gemotiveerd en
plezierig samenwerken vinden we ook belangrijk. We geloven en ervaren dat onze manier van werken hieraan bijdraagt.

Onze werkwijze
Werken voor Roosendaal betekent werken voor een moderne organisatie die voortdurend in ontwikkeling is.
In 2016 zijn we gestart met een pilot op het gebied van autonomer werken. Sindsdien zijn steeds meer collega’s op die
manier gaan werken. Daarmee ligt de tijd van een directiemodel met directeuren, afdelingshoofden en teamleiders
inmiddels achter ons.
Wij zijn een platte organisatie met steeds autonomer werkende groepen, die direct samenwerken met onze vierkoppige
directie. Dat gebeurt op afstand waar het kan en dichtbij wanneer dat beter is.
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Deze groepen maken resultaatafspraken over het inhoudelijke werk. Daarnaast zijn ze samen verantwoordelijk voor een

Waarom
werken
we zo?

aantal zaken op het gebied van HR, financiën, bereikbaarheid en communicatie. Diverse collega’s ondersteunen de groepen daarbij. Denk aan: programmaregisseurs, groepsontwikkelaars, bestuursadviseurs en P&O-adviseurs. Meer informatie
hierover vind je in Deel 3 van deze handreiking: Hoe werkt het precies?
Autonomer werken vraagt een inspanning van iedereen. Daar staat ook veel tegenover. Je krijgt bij ons kansen om te verrassen en te vernieuwen. We bieden je ruimte om je talenten te ontdekken en in te zetten. En we stimuleren je om jezelf
blijvend te ontwikkelen.
Verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding
De basis voor dit alles is vertrouwen. Je krijgt bij ons zelf de verantwoordelijkheid om samen met je groep het werk in
te richten. Daarbij blijf je steeds in verbinding met anderen. Bij ons hoef je niet eerst drie handtekeningen van managers
te verzamelen voor je jouw idee kunt uitvoeren. We geloven in gewoon doen! En ja, er gaat vast weleens wat mis. Daar
leren we van. Zo maken we onszelf en elkaar elke dag weer een beetje beter. Dit betekent overigens niet dat werken voor
onze organisatie vrijblijvend is. Waar nodig sturen de staf en de directie natuurlijk bij.
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Kaders

Waarom
werken
we zo?

We nodigen iedereen uit om de beschikbare ruimte te benutten. Daarbij helpen duidelijke kaders:

de criteria

jaarplannen

praktische

een werk-

waaraan een

en resultaat-

afspraken

wijze voor

groep moet

gesprekken

voldoen

capaciteitsverzoeken

Maatwerk en mensenwerk
Niet alle groepen en teams zijn hetzelfde. Daarom zorgen we voor afspraken en werkwijzen op maat. Sommige teams
hebben een teamleider, omdat we vinden dat autonomer werken geen doel op zich is. De ervaringen die we samen opdoen met autonomer werken, gebruiken we om waar nodig bij te sturen.
Lerende organisatie
We zijn een lerende organisatie: we leren al doende. We faciliteren en stimuleren medewerkers om zich continu te
ontwikkelen. Daarnaast blijven we ons als organisatie voortdurend aanpassen aan onze omgeving. We streven naar een
constante verbetering van de manier waarop we werken. Leren betekent vallen en opstaan. Als medewerker, als groep,
als organisatie.
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Onze toekomstvisie
Ook in de toekomst blijven we onze werkwijze verder ontwikkelen. Daarmee werken we toe naar onze toekomstvisie:

Wij geloven dat je meer motivatie en werkplezier ervaart en tot betere
resultaten komt als je zélf verantwoordelijkheid wilt en kunt nemen
voor je eigen werk. We willen het initiatief en het probleemoplossend
vermogen van iedere medewerker stimuleren. Daarnaast vinden wij
dat je binnen moet zijn wat je buiten vraagt. Als wij van onze inwoners
verlangen dat ze meer verantwoordelijkheid nemen, doen we dat zelf
natuurlijk ook.
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Werken voor Roosendaal

Hoe
werkt het
precies?

In dit deel vind je praktische informatie over autonomer werken.
1. Werken binnen een autonomere groep
2. Samenwerken met anderen
3. Resultaatafspraken maken
4. De bedrijfsvoering van autonomere groepen
5. Ondersteuning en sturing van autonomere groepen en medewerkers
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1. Werken binnen een autonomere groep
1.1 De kenmerken en werkwijze van een autonomere groep
Criteria
Iedere medewerker van onze gemeente is lid van een groep of team. Uitgangspunten hiervoor zijn inhoudelijke samenwerking en taakafhankelijkheid. Daarnaast werk je ook (aan projecten) in andere samenstellingen. Een groep bestaat
doorgaans uit 8 tot 12 personen. Daarmee spreek je gezamenlijke doelen af, waarover je onderling en met de directie
resultaatafspraken maakt. Nieuwe groepen leggen doelen en afspraken vast die alles afdekken.
Verantwoordelijkheden en praktische afspraken
De groep is - naast het inhoudelijke werk - verantwoordelijk voor:
• gegarandeerde bereikbaarheid en onderlinge waarneming
• HR-zaken, zoals capaciteitsvoorstellen
• budgetbeheer
• mandaten (niet op iedere groep van toepassing)
Meer informatie hierover vind je in paragraaf 4: bedrijfsvoering. Ook over deze zaken maak je als groep praktische afspraken met elkaar en met de directie. Natuurlijk kunnen deze afspraken tussentijds veranderen. Bijvoorbeeld als de groepssamenstelling verandert of als je de taken onderling anders wilt verdelen. Ook deze wijzigingen leg je als groep met elkaar
vast. Al deze afspraken zijn terug te vinden op SharePoint.
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Aandachtspunten
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Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten:
• Groepen en groepssamenstellingen zijn flexibel
Ben jij ervan overtuigd dat een andere groepsindeling of groepssamenstelling beter is? Bespreek dit dan met een 		
groepsontwikkelaar. Ook de directie kan groepen vragen om een nieuwe groepsindeling te verkennen.
• Samenwerking binnen je groep
Een goede samenwerking is essentieel voor autonomere groepen. Je moet elkaars kwaliteiten kennen, elkaar
vertrouwen en samen beslissingen nemen. Goed feedback geven en ontvangen is daarbij onmisbaar. Blijf ook met
elkaar in gesprek over verwachtingen: wat verwacht je van elkaar? Wie doet wat? En welke taken kun je beter oppakken
met andere collega’s of groepen? De groepsontwikkelaar kan je bij dit proces ondersteunen.
• Overleg
Overleg regelmatig binnen je groep over de manier van werken, de prioriteiten en de resultaten. Wat willen jullie met
elkaar delen, met welk doel, op welk moment en op welke manier? Denk daarbij ook aan het tijdig voorbereiden van
jullie resultaatgesprekken. De programmaregisseurs kunnen hierbij ondersteunen.
• Besluitvorming
Autonomer werken betekent verder dat je regelmatig besluiten neemt, bijvoorbeeld over de werkverdeling binnen de
groep. Dit is niet altijd makkelijk en er is ook niet één manier om dit te organiseren. We geven daarom een aantal hulplijnen en mogelijkheden mee:
- Spreek van tevoren principes en processen af om besluiten te nemen. Bijvoorbeeld: besluiten worden genomen in
		

het groepsoverleg, met de mensen die er op dat moment zijn, en worden schriftelijk vastgelegd. En: als er een 		

		

voorstel wordt gedaan en we hebben op dat moment geen betere oplossing voorhanden, dan gaan we ermee aan

		de slag.
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- Sommige besluiten raken niet de hele groep. Daarbij kan de groep afspreken dat enkel de betrokken collega’s het
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besluit nemen en hierover communiceren met de groep.

- De groep kan één of twee collega’s vragen om een besluit voor te bereiden, zodat alle opties helder in beeld zijn.
		

Daarna kan de hele groep er een besluit over nemen.

- Kom je er als groep niet uit, dan kun je hulp vragen aan de groepsontwikkelaars.
• In gesprek met elkaar
Als autonomer werkende groep ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van je groep. Je maakt
daarover onderling afspraken. Het is belangrijk dat je elkaar feedback geeft (en kunt geven), bijvoorbeeld wanneer
iemand de afspraken niet nakomt of het werk van onvoldoende kwaliteit is. En vergeet niet: complimenten en
waardering voor wat goed gaat zijn minstens net zo belangrijk als verbeterpunten.
• Zorgen voor elkaar
Zorg samen voor alle leden in de groep. Bijvoorbeeld door oog te hebben voor hoe het met iedereen gaat en waar
ontwikkelmogelijkheden liggen. Zorg ervoor dat iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

1.2 Groepsontwikkelplan
Het is belangrijk dat de groep en de afzonderlijke leden daarvan zich blijven ontwikkelen. Het kan helpen om een opleiding te volgen, te investeren in de samenwerking en te zorgen voor de juiste werkwijze en de juiste groepssamenstelling.
In de dynamiek van de dag verlies je deze ontwikkelingen makkelijk uit het oog. Daarom is het goed om hier onderling
afspraken over te maken. Dit doe je in het groepsontwikkelplan. Om jullie te helpen, hebben we hiervoor een format gemaakt. Je kunt dit gebruiken als middel om met elkaar in gesprek te blijven.
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Als groep breng je ieder jaar opnieuw je ontwikkeldoelen in beeld. Je maakt hier samen afspraken over: hoe ga je deze
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doelen behalen? Wat vraagt dit van ieder groepslid? En wat is ervoor nodig? Het groepsontwikkelplan is een dynamisch
document. De groepsontwikkelaar ondersteunt jullie hierbij.

2. Samenwerken met anderen
Samen met je groep bepaal je hoe je wilt samenwerken met anderen. Je kunt onderstaande vragen daarbij gebruiken als leidraad.

2.1 Samenwerking met het bestuur
Je hebt waar nodig direct contact met de portefeuillehouder. Direct contact met raadsleden heb je alleen op verzoek
van of in samenspraak met een bestuurder. Eventuele vragen van raadsleden beantwoord je dan ook in afstemming
met je bestuurder. Maar hoe weet je of het bestuur tevreden is? Weet je portefeuillehouder waarvoor hij of zij bij jou
terecht kan? Weten de bestuurders wie zij moeten bellen wanneer je afwezig bent? En zijn je adviezen van voldoende
kwaliteit? Voor ondersteuning op dit gebied kun je terecht bij de bestuursadviseurs.

2.2 Samenwerking met de directie
Ook de directie heeft een opdrachtgevende en besluitvormende rol. Met hen maak je resultaatafspraken. Voor de
samenwerking met de directie gelden vergelijkbare vragen als voor de samenwerking met het bestuur. Daarnaast kun
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je bij de directie aankloppen als je vragen hebt over de ontwikkeling van de organisatie. Of wanneer je als groep ergens
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niet uitkomt, ook niet met de begeleiding van een groepsontwikkelaar.

2.3 Samenwerking met andere groepen
Natuurlijk heb je ook te maken met andere groepen, zoals projectgroepen, ondersteunende diensten en samenwerkingspartners buiten onze organisatie. Welke informatie moeten jullie met deze groepen delen? Wat hebben jullie van
hen nodig? En wie zijn de aanspreekpunten? Het is nuttig om over deze en andere samenwerkingsvraagstukken samen
goede afspraken over te maken.

2.4 Samenwerking met externe partners en inwoners
In alles wat we doen, zetten we onze inwoners centraal. Hoe zorgt jouw groep daarvoor? Wie is voor jullie ‘de ander’?
En hoe zorg je ervoor dat zij jullie begrijpen en kunnen bereiken? Waar nodig kun je de groepsontwikkelaar vragen om
jullie te helpen met een stakeholdersanalyse.
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3. Resultaatafspraken
3.1 Goede resultaatafspraken maken
Als groep formuleren jullie samen jullie resultaten. Deze beschrijf je zo concreet mogelijk in een jaarplan. Dat houd je
goed in de gaten: wat verloopt volgens planning en wat niet? Wat zijn de consequenties hiervan? En wat zijn mogelijke
oplossingen? Wanneer een project niet volgens planning verloopt, meld je dit tijdig bij je opdrachtgever en de programmaregisseur. Zij kunnen met jullie meedenken over een mogelijke oplossing.

3.2 Resultaatgesprekken
Twee keer per jaar vinden er resultaatgesprekken plaats tussen de groepen/teams en de directie. Deze cyclus is
afgestemd op de Planning & Control (P&C)-cyclus:
• Eind/startgesprek (eind november, begin december)
In dit gesprek staan de resultaten over het afgelopen jaar centraal: wat hebben jullie gehaald, wat niet en wat loopt
er door in het nieuwe jaar? Daarnaast presenteer je tijdens dit gesprek een plan voor het komende jaar. Daarbij zijn
in ieder geval de opgaven uit de nieuwe programmabegroting vertaald naar concrete resultaten, tijd, capaciteit en
middelen. Hiervoor is een format beschikbaar. Tijdens dit gesprek stelt de directie jullie jaarplan formeel vast.
Als hierin nog significante wijzigingen plaatsvinden, dan meld je dit aan de programmaregisseur. Daarbij leg je de
mogelijke consequenties aan hem of haar voor.
• Mid-term review (juni)
Dit gesprek gaat over het lopende jaar: hoe staat het met de resultaten? Wat loopt goed en welke successen kunnen
we vieren? En wat moet worden bijgestuurd, wat is daarvoor nodig en hoe wordt dat opgepakt? Voor dossiers die
niet volgens planning lopen, schrijf je een advies aan de directie.
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4. De bedrijfsvoering van autonomere groepen
4.1. Financiën
Financiën zijn een essentieel onderdeel van de autonomer werkende groep. Denk aan: budgetbeheer en budgethouderschap, de P&C-cyclus, verplichtingen aanmaken en facturen betalen. Collega’s van de groep Financiën en Subsidies
en Verbonden Partijen / Planning & Control geven jullie waar nodig meer informatie over alles wat je moet regelen. De
verdeling van de verantwoordelijkheden ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
• De masterbudgethouder: de algemeen directeur (of diens plaatsvervanger).
• De budgethouder coördineert en is verantwoordelijk voor de (bestuurlijke) informatievoorziening voor
meerdere budgetten.
• De budgetbeheerders zijn inhoudelijk deskundig voor hun eigen budget en zijn het eerste aanspreekpunt. Wanneer
de budgetbeheerder daadwerkelijk verplichtingen aangaat, moet een andere collega binnen het team of de groep
deze mede fiatteren. Dat betekent dat ‘vier ogen’ de verplichting aangaan, bekijken en daarop akkoord geven.
De bevoegdheden voor het aangaan van verplichtingen die leiden tot uitgaven, zijn als volgt vastgelegd:
• het college van burgemeester en wethouders: bedragen groter dan € 500.000
• de masterbudgethouder: bedragen groter dan € 150.000 maar kleiner dan € 500.000
• de budgethouder: bedragen groter dan € 25.000 maar kleiner dan € 150.000
• de budgetbeheerder: bedragen tot € 25.000 (of tot € 150.000 voor projectleiders)
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Ben je budgethouder? Dan is het jouw taak om afwijkingen in de besteding van het budget tijdig te signaleren. Bespreek
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dit met de portefeuillehouder, de directie en de programmaregisseur. Je wordt hierbij ondersteund door de financieel
ondersteuners. Zij voeren minimaal iedere twee maanden een gesprek met de budgethouders en -beheerders.
Wat betekent dit voor jouw groep?
Start je met een autonomere groep? Wijs dan (indien nodig) een budgethouder en een budgetbeheerder aan binnen de
groep. Zij verzorgen ook de informatie over de budgetten. Wie zijn de budgethouder(s) en –beheerders en hun plaatsvervangers? Neem dit op in je praktische afspraken.

4.2 Adequate bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid voor collega’s, bestuurders, inwoners en organisaties is essentieel. Maak hierover praktische
afspraken binnen je groep en leg deze vast.
Bereikbaarheid en bezetting
Elke groep moet op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar zijn voor externen. Mogelijk zijn er voor jouw
groep nog aanvullende afspraken nodig over bereikbaarheid of aanwezigheid.
• Hoe heeft jouw groep dit georganiseerd?
• Hoe organiseren jullie de bereikbaarheid in vakantieperioden en bij ziekte?
• Welke afspraken hebben jullie gemaakt over jullie minimale bezetting?
• Welke afspraken hebben jullie met het KCC gemaakt over jullie bereikbaarheid?
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Terugbelverzoeken
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Externen bellen we binnen één werkdag terug. Via het dashboard (Power BI) kun je zien hoe jouw groep het doet qua
terugbelverzoeken. Welke afspraken hebben jullie met elkaar gemaakt voor het tijdig en juist afhandelen van terugbelverzoeken?
Transparantie over je werk
Iedereen houdt zijn SharePoint-profiel actueel en deelt zijn agenda. Laat zien dat jouw groep hieraan voldoet. Omdat we meer samenwerken in kleinere groepen, worden we flexibeler en dan is inzicht in ieders beschikbaarheid nóg
belangrijker.
Vul minimaal onderstaande onderdelen in:
• groep
• functie
• expertise
• locatie en werktijden
• vervanging bij afwezigheid
• foto

4.3 Mandaten die specifiek zijn voor de groep
Mogelijk heeft jouw groep specifieke mandaten nodig, bijvoorbeeld om besluiten te mogen ondertekenen. Geef in het
plan van aanpak aan hoe jullie hiermee omgaan. Schakel eventueel Juridische Zaken in voor advies.
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4.4 Werkverdeling
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Collega’s, bestuurders en de directie willen graag weten bij wie ze terecht kunnen met raadsvragen, nieuwe opdrachten en (urgente) vragen. Maak hier binnen je groep afspraken over en geef duidelijk aan wie de contactpersoon is voor
welk onderwerp.

4.5 Inkomende post
Iedereen is zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen post. Voor Postservice is het niet altijd mogelijk om meteen een
naam van een collega te koppelen aan een inkomend poststuk. Daarom werken we met minimaal twee zaakverdelers
per groep. Spreek met elkaar af wie jullie zaakverdeler is en geef dit door.

4.6 Verzuim
Ziekteverzuim is een belangrijke indicator om te bepalen of het goed gaat met de organisatie. Daarom registreren we
het ziekteverzuim in ADP. Ziekmelden werkt als volgt:
• Meld je voor 9.00 uur ziek bij de contactpersoon P&O van je groep (of bij je leidinggevende).
Deze stuurt je ziekmelding naar ziekenbetermeldingen@roosendaal.nl.
• Zorg waar mogelijk zelf voor het afzeggen van afspraken et cetera. Als dat niet mogelijk is, vraag dan een collega
om dit voor je te doen.
• Ben je weer beter? Meld dit dan bij ziekenbetermeldingen@roosendaal.nl. Ben je deels weer aan het werk, maar ook
nog voor een deel ziek? Stuur dan een deelherstelmelding naar ziekenbetermeldingen@roosendaal.nl.
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Adviseur inzetbaarheid
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Ingrid Traets is onze adviseur inzetbaarheid. Zij kan je helpen bij vragen over verzuim en inzetbaarheid. Daarnaast kan
ze je coachen om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk inzetbaar blijft. Ingrid begeleidt medewerkers die uitgevallen zijn en maakt samen met hen afspraken over werkhervatting. Als je ziek bent, belt Ingrid je rond de derde ziektedag.
Daarvoor is het belangrijk dat je contactgegevens in ADP correct zijn. Je kunt ook bij haar terecht wanneer je niet zo
lekker in je vel zit of als je vragen hebt over je gezondheid.
Ingrid wordt bij haar taak geadviseerd door de bedrijfsarts van onze externe arbodienst. Zij helpt natuurlijk ook de
werkgever; die moet immers aan zijn wettelijke verplichtingen voldoen. Vanuit de Wet verbetering poortwachter is de
werkgever verantwoordelijk voor re-integratie en verzuimbegeleiding. Ingrid voert namens de werkgever de regie op
het totale verzuim (inclusief casemanagement) en houdt contact met de verzuimende medewerker. Waar nodig laat zij
zich bijstaan door de directie.

Ingrid Traets
Adviseur Inzetbaarheid
E-mail: i-traets@roosendaal.nl
Telefoon: 9536 / 06 25 77 80 12
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Bedrijfsarts
De bedrijfsarts is gespecialiseerd in de koppeling tussen ziekte en arbeid. Zij kijkt naar je gezondheid en adviseert de
werkgever over je inzetbaarheid. Ben je ziek, dan moet je gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts. Je moet
dan ook alle informatie verstrekken die van belang is om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Als je ziek bent, kun
je ook op eigen initiatief naar de bedrijfsarts toe. Ook als je niet ziek bent, kun je bij hem terecht. Je kunt hiervoor een
afspraak laten inplannen door de adviseur inzetbaarheid. Heb je een korte vraag, dan kun je ook binnenlopen tijdens
het open spreekuur. Wil je een afspraak inplannen, maar wil je niet dat de organisatie hiervan op de hoogte is? Dan kun
je contact opnemen met het secretariaat van de bedrijfsarts.

Daniëlle van Pelt
Bedrijfsarts
Telefoon: 0164 74 54 62
Spreekuur op locatie Mariadal:
Elke donderdag van 08.30 - 11.30

WERK
PLEZIER

Aansluitend open (inloop)spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur
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4.7. Capaciteitsvraag
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Soms ontstaan er gedurende het jaar uitdagingen op het gebied van capaciteit: je hebt meer werk dan je met de
mensen en uren in de groep of het team aankunt. Dat kan bijvoorbeeld komen door:
• een nieuwe wettelijke taak
• een nieuwe of hogere ambitie van het bestuur
• de uitbreiding of hogere prioriteit van een bestaande taak
• een (langdurig) zieke of vertrekkende collega
Wat doe je bij een capaciteitsvraag?
Maak bij een capaciteitsvraag tijdig een afspraak met je P&O-adviseur. Hij of zij kan je adviseren over de vervolgstappen, de planning en het betrekken van de directie, de bestuursadviseur(s), de programmaregisseur(s) en andere
groepen, teams of collega’s. Tijdens dit gesprek maak je ook afspraken over de ondersteuning die je van je P&Oadviseur mag verwachten.
Allereerst maak je de capaciteitsvraag in je groep inzichtelijk. Daarna onderzoek je of je het vraagstuk binnen je groep,
of in samenwerking met andere groepen kunt oplossen. Is dat niet mogelijk? Dien dan een capaciteitsvoorstel in bij
de directie. Gebruik daarvoor het format capaciteitsvraag. Gaat het om het aanpassen of verlengen van een eerder
genomen formatiebesluit? Gebruik dan het ‘light’ format.
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De capaciteitsvraag kan betrekking hebben op tijdelijke inhuur of een structurele vacature.
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• Als de directie instemt met een capaciteitsvoorstel voor een tijdelijke inhuurkracht, dan plaats je als groep een
vacature op Flex West-Brabant. Maak daarvoor een overzicht van de werkzaamheden. Gebruik het formulier
aanvraag vacature inhuur om de vacature te plaatsen.
• Als het gaat om een structurele vacature, neem je contact op met Ramon Boers, adviseur werving en selectie
binnen P&O. Hij stelt samen met jullie een functieomschrijving en een profiel op. Daarbij kijken jullie samen welk
type persoon het best in de groep past en welke kwaliteiten jullie eventueel nog missen. Binnen de groep bepaal je
zelf wie deelneemt aan de selectiecommissie. Ramon sluit altijd aan en bekijkt de match met de organisatie. De
leden van de selectiecommissie bepalen samen wie ze aannemen. Ramon kan eventueel een veto uitspreken als
hij zich niet kan vinden in deze keuze. Dan sluit een directeur aan bij een tweede of derde gesprek. Een P&Oadviseur voert het arbeidsvoorwaardengesprek.
WERVING EN SELECTIE

Meenemen
naar
banenmarkt

Plaatsen
in papieren
vakblad

Hoe zetten we
vacatures in?
Plaatsen
op website
Werken voor
Roosendaal

Verspreiden
via netwerk
collega’s offline
en online
Verspreiden
via
gesponsorde
social media
kanalen
Plaatsen
in online
vakblad

Plaatsen via
Brockmeyer
(marketingbureau)

Verspreiden
via social
media van
gemeente
Roosendaal

Gericht
verspreiden via
universiteiten en
hogescholen

Uitzetten
bij wervingen selectiebureau

Neem contact op met Ramon Boers voor meer informatie

Plaatsen
op website
werkeninwestbrabant.nl

Inzet van
assessment

Werven op
talent d.m.v.
gamification
Gesprekscafé
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4.8 Nieuwe (tijdelijke) collega’s
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Nieuwe collega’s geven we graag een prettige start. Bespreek daarom binnen je groep wie van jullie de taak van buddy
op zich neemt. De buddy helpt de nieuwe collega op weg en kan hierbij gebruikmaken van de checklist onboarding
nieuwe collega. Als buddy deel je op de eerste werkdag het welkomstdocument nieuwe medewerker.
Hieronder lees je wat je moet regelen voor tijdelijke medewerkers, zoals inhuur, stagiairs, WEP en trainees.
Uren inhuurkrachten aftekenen
Inhuurkrachten leveren periodiek een overzicht van hun uren in via Flex West-Brabant. Een medewerker uit je groep
tekent de uren voor akkoord in dat systeem. Spreek bij de start af wie van jullie deze taak oppakt. Geef deze naam door
aan P&O.
Verlengen of niet verlengen van huidige inhuur
• P&O geeft de collega die de urenstaten aftekent in Flex West-Brabant een seintje als een inhuurcontract afloopt 		
(twee maanden van tevoren).
• Stem in het werkoverleg af of je de huidige inhuur wilt verlengen of stoppen. De directe collega’s van de ingehuurde
collega geven aan of een verlenging nodig is.
• Is dat het geval? Schrijf dan een voorstel voor de directie (DT-voorstel) met een beschrijving van de noodzaak. Geef
de dekking aan van het bedrag dat hiervoor nodig is. Stem het voorstel vroegtijdig af met P&O en Financiën.
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Coördinatie stagiairs, werkervaringsplaatsen (WEP) en trainees
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Verzoeken van stagiairs of WEP’ers komen terecht bij P&O of bij jullie groep. P&O zet stageverzoeken door naar de
groep die het beste past bij het vakgebied van de stagiair. Jullie bepalen gezamenlijk of iemand in de groep voldoende
tijd heeft om de stagiair of WEP’er te begeleiden. Ook bespreken jullie of de stagiair of WEP’er geschikt is. De personeelsadministratie stelt het stagecontract op en regelt de stagevergoeding. P&O stuurt voor aanvang van elke traineeperiode
een uitvraag rond naar alle groepen. Op basis van de aangeleverde opdrachten besluit de directie waar de trainee aan
de slag gaat.

4.9 Individuele ontwikkeling, trainingen en opleidingen
In een autonomer werkende groep is het ook belangrijk om met je eigen ontwikkeling bezig te zijn. Over je professionele ontwikkeling kun je met je collega’s in gesprek gaan. Zo hoor je wat zij vinden van jouw werk en wat je daarin
goed doet en wat eventueel beter kan. Je kunt daarbij gebruikmaken van een 360-graden-vragenlijst. Neem hiervoor
contact op met je P&O-adviseur. De vragenlijst geeft je feedback op je functioneren, waardoor je gericht aan de slag
kunt met je persoonlijke ontwikkeling. Als organisatie willen we ieders ontwikkeling optimaal faciliteren. Daarom
hebben we een centraal trainingsaanbod en kan iedere medewerker gebruikmaken van een individueel ontwikkelbudget. Bekijk daarvoor de informatie over Leren & Ontwikkelen.
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5. Ondersteuning en sturing van autonomere groepen
		
en medewerkers
Je beschikt als groep over verschillende hulplijnen wanneer je er zelf niet uitkomt. Hieronder passeren ze allemaal de
revue. Voor de contactgegevens kun je ook de hulplijnenkaart raadplegen.

5.1 Groepsontwikkelaars
Je kunt een groepsontwikkelaar benaderen als de samenwerking of communicatie tussen mensen of groepen niet
goed loopt. De groepsontwikkelaar kan bijvoorbeeld optreden als facilitator op een heidag. Hij of zij gaat daarnaast het
gesprek aan wanneer één of meer medewerkers zich zorgen maken over de groepsontwikkeling. Groepsontwikkelaars
coachen, ondersteunen en sturen groepen en medewerkers bij hun ontwikkeling naar autonomer werken, het behalen
van ontwikkeldoelen en resultaten. Autonomer werken betekent onder meer: verantwoordelijkheid nemen, samen
besluiten, op tijd hulp vragen en het goede gesprek met elkaar voeren. Groepsontwikkelaars geven gevraagd en
ongevraagd advies aan de groepen en de directie. Als groep heb je een vaste groepsontwikkelaar, maar je kunt bij alle
groepsontwikkelaars terecht met vragen.

WERK
PLEZIER

Nynke Kleibeuker
Economie; Leren en ontwikkelen; Zorg en stimuleren; Gezond en wel(zijn); Ingenieursbureau projecten;
Ingenieursbureau onderhoud en contracten; Beheer.
E-mail: n.kleibeuker@roosendaal.nl

Telefoon: 06 28 91 73 02
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Birke Loonen
Bestuursbureau; Communicatie; Financiën en Subsidies; Juridische zaken & Inkoop; Verbonden
Partijen & Planning en Control; Geo-informatie; Informatie en Data Management
E-mail: b.loonen@roosendaal.nl
Telefoon: 06 42 69 13 05

Mathijs Moors
RO Ontwikkeling; RO Projecten; Ruimte, Wonen, Grond; Fysieke omgeving; Leerplicht & Veiligheid;
Handhaving; Veiligheid, Strategie en Ondersteuning; APV/RO; WABO
E-mail: m.moors@roosendaal.nl
Telefoon: 06 22 22 56 11

5.2. Programmaregisseurs
De programmaregisseurs houden zicht op de afgesproken resultaten binnen de (begrotings)programma’s. Zij zijn je
gesprekpartner als er bij de realisatie knelpunten ontstaan of worden verwacht. Betrek de programmaregisseurs daarom
direct als je knelpunten signaleert. Zij nemen zelf ook contact op als ze knelpunten zien of verwachten.
De resultaten uit de programma’s komen ook terug in de resultaatgesprekken.
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De programmaregisseurs ondersteunen de directie en groepen bij de voorbereiding op deze gesprekken.
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Tot slot coördineren zij het inhoudelijke deel van de P&C-producten:
• Kadernota: hierin staan de beleidskeuzes en prioriteiten voor de komende jaren: wat is de visie van de gemeente 		
Roosendaal en welke financiële opgave hoort daarbij?
• Programmabegroting: hierin worden de besluiten uit de Kadernota verwerkt. In de begroting worden de drie
W-vragen beantwoord: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En: wat mag dat kosten?
• Voor- en Najaarsbrief: hierin rapporteert het college tussentijds aan de gemeenteraad over de uitvoering van de
begroting. Alleen substantiële afwijkingen komen daarbij aan bod.
• Jaarstukken: hierin legt het college verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting van het
voorgaande jaar.

Chantal Koop

Kim van Zijp

Programma 1 ‘Besturen & samenwerken’

Programma 1 ‘Besturen & samenwerken’

Programma 3 ‘Werken & ondernemen’

Programma 2 ‘Leren & ontwikkelen’

Programma 4 ‘Wonen & verblijven’

Programma 5 ‘Zorgen & stimuleren’

Programma 6 ‘Betalen & financieren’

E-mail: k.van.zijp@roosendaal.nl

E-mail: c.koop@roosendaal.nl

Telefoon: 06 25 77 80 17

Telefoon: 06 16 94 03 21
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5.3 Bestuursadviseurs
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De bestuursadviseurs geven strategisch advies over politiek-bestuurlijke vraagstukken. Daarnaast zorgen zij voor een
goede samenwerking tussen het bestuur en de organisatie. Zij leggen steeds de verbinding met andere collegeleden en
met de afspraken uit het bestuursakkoord. De bestuursadviseurs helpen de organisatie om te komen tot bestuurlijke besluitvorming. Ze houden via de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) regie op de processen en de inhoudelijke kwaliteit
van de beleidsstukken. Wil je zelf een advies of beleidsstuk opstellen? Neem dan tijdig contact op met de bestuursadviseurs.

Jeffrey Blomsteel

Karen Duys

Sjoerd Veldhuizen

Wethouders Theunis en Raaijmakers

Burgemeester Van Midden en

Wethouders Lok en Van Ginderen:

E-mail: j.blomsteel@roosendaal.nl

wethouder Koenraad

E-mail. s.veldhuizen@roosendaal.nl

Telefoon: 06 15 43 75 58

E-mail: k.duys@roosendaal.nl

Telefoon: 06 81 29 51 12

Telefoon: 06 81 31 47 06
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De P&O-adviseurs ondersteunen groepen bij vraagstukken op het gebied van capaciteit en formatie. Dit doen zij vaak in
nauwe afstemming met de programmaregisseurs. Daarnaast ondersteunen zij de medewerkers in de groep bij individuele
vraagstukken op het gebied van loopbaan, opleiding, ontwikkeling en welzijn. Iedere groep heeft een vaste P&O-adviseur.
De P&O-adviseurs en de groepsontwikkelaars werken veelvuldig met elkaar samen.
Ramon Boers Openbare werken; Garantiebanen; Werving & Selectie
E-mail: r.boers@roosendaal.nl

Telefoon: 06 25 77 80 69

Monique Coppens RO Ontwikkeling; Ruimte, Wonen & Grond; RO Projecten; APV/RO; WABO; Griffie;
Leren & Ontwikkelen

E-mail: m.coppens@roosendaal.nl

Telefoon: 06 52 83 53 77

Anja Gebraad Publiekszaken; Administratie & Faciliteiten; Informatie en Data Management; Juridische Zaken & Inkoop;
Financiën & Subsidies; Concerncontrol; Bestuursbureau; Loonsomsturing
E-mail: a.gebraad@roosendaal.nl Telefoon: 06 12 87 86 53
Corine van Overveld Inwonersondersteuning Roosendaal; Leren en ontwikkelen; Zorg en stimuleren; Gezond en wel(zijn); ZI2T;
Fysieke omgeving; Leerplicht & Veiligheid; Handhaving; Veiligheid; Strategie & Ondersteuning; P&O; van-werk-naar-werktrajecten
E-mail: c.van.overveld@roosendaal.nl Telefoon: 06 39 11 53 03
Willem-Jan Roos Economie; Communicatie; Verbonden Partijen & Planning en Control; Ingenieursbureau projecten;
Ingenieursbureau onderhoud en contracten; Beheer; Geo-informatie;Concernstaf; DT; College; OR/LO; traineeships
E-mail: w.roos@roosendaal.nl Telefoon: 06 25 40 30 20
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5.5 Bedrijfsvoering
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Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop wij onze mensen, middelen en processen inzetten om onze maatschappelijke
doelen te realiseren. Het primaire proces (het WAT) en de bedrijfsvoering (het HOE) werken daarin als partners samen.
Bedrijfsvoering kan daarbij kaders stellen, adviseren en ondersteunen. Met vragen op het gebied van bedrijfsvoering kun
je terecht bij de betreffende teams en groepen. Check eventueel de ‘wie is wie’-pagina op SharePoint voor de juiste
contactpersoon. Met praktische vragen kun je ook terecht bij het Serviceplein en op de Servicepleinpagina op SharePoint.

5.6 Verbeterteam
Medewerkers kennen hun eigen werk het beste. Dat is een van de redenen waarom we autonomer werken. Je weet zelf
het beste hoe je je werk makkelijker, slimmer, leuker en meer klantgericht kunt maken. Een goede dienstverlening vinden
wij belangrijk, wie de klant ook is. We dagen je dan ook uit om hiermee aan de slag te gaan. Kun je hier hulp bij gebruiken?
Neem dan contact op met Arnold Bianchi van het Verbeterteam.

Arnold Bianchi
Projectleider BlackBelt Lean Six Sigma
E-mail: a.bianchi@roosendaal.nl
Telefoon: 9620 / 06 14 28 19 43
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5.7 Externe coaches
Soms kan het prettig zijn om te sparren met iemand die op afstand staat van de organisatie. Neem dan contact op met
een van onze externe coaches. Zij kunnen jou ondersteunen bij het behalen van je persoonlijke en professionele doelen.
Je hebt de keuze uit drie coaches, elk met een eigen expertise en aanpak.
Wanneer kan coaching nuttig zijn?
• Je wilt je zelfkennis en zelfvertrouwen vergroten. Wanneer je jezelf beter leert kennen en weet wat je zwakke en sterke
punten zijn, kun je je werk zelfbewust(er) uitvoeren.
• Je wilt bepaalde vaardigheden aanleren of aanscherpen. Denk aan het delegeren van taken, aanspreken op gedrag,
grenzen aangeven of plannen en organiseren.
• Je wilt structuur aanbrengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden. Stel, je wilt wegwijs raken in een nieuwe functie met
nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Waar begin je dan? En hoe stel je prioriteiten?
• Je hebt behoefte aan een klankbord. Bijvoorbeeld omdat je een solistische of verantwoordelijke functie hebt.

WERK
PLEZIER

Starten met coaching

OOG
VOOR
ONTWI
KELING

Je kunt zelf een afspraak maken met een van de coaches voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Op basis daarvan

bepaal je of je een traject wilt starten. De gemeente vergoedt de eerste vier gesprekken per twaalf maanden. Deze kosten
komen niet ten laste van je individuele ontwikkelbudget, eventuele meerkosten voor verdieping wél.
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5.8 Bedrijfsmaatschappelijk werker

Hoe
werkt het
precies?

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor problemen op sociaal en psychisch gebied. Deze kunnen voortvloeien uit de
werksituatie en de privé-situatie en kunnen het dagelijks functioneren op je werk nadelig beïnvloeden. Doel is om weer
overzicht en controle te krijgen én om inzicht te krijgen in de rol die je daar zelf in speelt. Je kunt bij de bedrijfsmaatschappelijk werker terecht voor een luisterend oor of advies, of voor kortdurende (psychosociale) begeleiding (maximaal
6 gesprekken). Als je hier gebruik van wilt maken, kun je dit bespreken met de adviseur inzetbaarheid of de P&O-adviseur.
Ook de bedrijfsarts kan je doorverwijzen.

5.9 Vertrouwenspersoon (ook voor integriteitsmeldingen)
De gemeente heeft een vertrouwenspersoon. Bij haar kun je (ook anoniem) terecht met vragen over en meldingen van
ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Zij biedt een luisterend oor en kan je adviseren over je
situatie. Bij ongewenst gedrag behartigt de vertrouwenspersoon de belangen van de melder. Zij start geen hulpverleningstrajecten, maar helpt wel om na te denken over een interventie waarmee de situatie van de melder verbetert. Ook
biedt zij ondersteuning waar nodig. Als melder heb jij de regie: als je niet wilt dat er iets met je verhaal gedaan wordt, dan
gebeurt dat ook niet.
Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon terecht met integriteitsvraagstukken. In dat geval is de organisatie het slachtoffer.
Integriteitsmeldingen behandelen we zeer zorgvuldig om afbreukrisico en imagoschade te voorkomen. Het bevoegd
gezag moet zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en passende maatregelen kunnen treffen om de integriteitsinbreuk
te stoppen. In dit geval doet de vertrouwenspersoon er alles aan om de organisatie van de benodigde informatie te voor-
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zien. De melder kan dan wel buiten beeld blijven; de vertrouwenspersoon is dan de boodschapper.

Hoe
werkt het
precies?

Zij is op de hoogte van wat er moet gebeuren bij een misstand of integriteitsschending. Ze bespreekt met jou op welke
manier de melding bij de organisatie wordt gedaan.

Gera Bouw
Vertrouwenspersoon
Telefoon: 0317 31 34 88
en 06 54 91 69 88

5.10 Agressiecoördinator
Als je te maken hebt gehad met agressie (of verbetervoorstellen hebt op dat gebied), kun je terecht bij een van de agressiecoördinatoren. Hij of zij zorgt dan voor de opvang, de melding en de vervolgacties. Je kunt ook zelf een melding doen
via het zaaksysteem, zodat je agressiecoördinator op de hoogte wordt gesteld. Bijvoorbeeld als je een onveilige situatie
meemaakt in de omgang met burgers of externen. Elke twee jaar krijgen collega’s met publiekscontact een agressietraining aangeboden. Wil je tussentijds een training volgen? Neem dan contact op met de agressiecoördinator. Bij Arnold
Bianchi kun je terecht voor organisatiebrede vraagstukken rondom agressie.
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5.11 Preventiemedewerker

Hoe
werkt het
precies?

Heb je algemene vragen over de veiligheid en gezondheid op of rondom je werkplek? Of wil je een onveilige situatie
melden? Neem dan contact op met een van onze preventiemedewerkers.

Elise Bogerd

Marieke Huijsmans- Altena

Marion van Rosendaal

E-mail: e.bogerd@roosendaal.nl

E-mail: m.altena@roosendaal.nl

Locatie Gewenten

Telefoon: 06 52 41 66 91

Telefoon: 06 24 10 95 50

E-mail: m.van.rosendaal
@roosendaal.nl
Telefoon: 9839

5.12 Traumahulp
Krijg je tijdens de uitoefening van je functie onverhoopt te maken met een traumatische ervaring? Dan zijn er de professionals van slachtofferhulporganisatie Directe Opvang en Nazorg (DOeN). Zij kunnen 24/7 opvang en begeleiding bieden.
Neem direct contact op met de Adviseur inzetbaarheid als je traumahulp nodig hebt. Is deze niet bereikbaar, dan kun je
ook terecht bij de P&O-adviseurs.
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