
Sociaal Jaarverslag 2009
gemeente Emmen





Voorwoord

Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2009. 

In dit jaarverslag wordt u meegenomen in de activiteiten die 
vorig jaar op het terrein van personeel en organisatie in gang 
zijn gezet en/of uitgevoerd. In dit verslagjaar jaar is 
in het kader van de verdere ontwikkeling van de organisatie 
opnieuw veel geïnvesteerd in Leren en Ontwikkelen. Zo zijn 
de eerste leidinggevenden in het verslagjaar begonnen aan 
het managementdevelopmentprogramma (MD-programma). 
In het MD-programma ligt het accent op de ontwikkeling 
van pro-actief, authentiek en betrokken leiderschap, met 
een focus op integraliteit en samenwerking. Verder is op het 
terrein van Leren en Ontwikkelen dit jaar de derde groep 
beleidsmedewerkers begonnen aan de post-academische 
leergang. Een ander belangrijk speerpunt op het terrein van 
Leren en Ontwikkelen was de verdere invoering van het 
loopbaanbeleid. 

Ook is in het verslagjaar veel ontwikkeld op het vlak van 
integriteit. Zeker voor een overheidsorganisatie is integer 
handelen een belangrijk aspect. Een goede borging van dit 
aspect binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering levert een 
belangrijke bijdrage aan het vertrouwen in en de legitimiteit 
van ons handelen als gemeente.

Zoals u zult merken, is dit sociaal jaarverslag gelardeerd met 
beelden en verhalen van medewerkers die in Emmen op tal 
van terreinen in verschillende functies werken. Medewerkers, 
die in korte bewoordingen aangeven waarom ze bij de 
gemeente werken, waar ze in hun werk trots op zijn en wat 
ze graag verbeterd willen zien in de organisatie. Een belangrijk 
doel van het Emmense personeelsbeleid is namelijk dat onze 
medewerkers met plezier, trots en passie in hun werk staan. 
Vaak zijn dit de basisingrediënten voor het leveren van een 
succesvolle prestatie. Om erachter te komen hoe medewerkers 
in de organisatie staan, voeren we ook regelmatig een 
medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit. Ook in het 
verslagjaar is een MTO uitgevoerd. Daaruit bleek dat we met 
ons sociaal beleid op veel aspecten op de goede weg zijn, en 
daar mogen we als werknemers en werkgever trots op zijn. 
Uit het MTO kwam ook een aantal onderwerpen naar voren 
waar we de komende jaren in ons personeelsbeleid meer 
aandacht aan moeten en zullen gaan schenken. 
Voorbeelden zijn de interne communicatie, informatie-
voorziening en werkdruk.

J. Kuper, wethouder P&O
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Jantiene Boer-Top
stedenbouwkundig ontwerper
“Ik werk bij de afdeling inrichting en beheer. Samen met een 
team van ontwerpers geven we de openbare ruimte vorm. Na 
mijn afstuderen ging ik bij een commercieel adviesbureau aan 
de slag, maar na ongeveer een jaar kwam ik erachter dat mijn 
toekomst hier niet lag. Na een periode bij een overheidsinstelling, 
kwam ik uiteindelijk bij de gemeente Emmen terecht. Emmen is 
heel veelzijdig, met een groot buitengebied en een stadscentrum, 
wijken en dorpen. Pas geleden liep ik in het centrumgebied van 
Zwartemeer. De herstructurering is nu bijna klaar, de verharding 

zit erin en de bomen zijn geplant. Als ik daar rondloop, ben 
ik wel trots! Het is het eerste grote project dat ik samen met 
collega’s en bewoners gerealiseerd heb. Al met al is het leuker bij 
de gemeente dan ik van tevoren gedacht had. Waar ik nog wel 
een verbeterpunt zie voor onze organisatie, is op het vlak van de 
interne communicatie. Als je iemand moet hebben, is het altijd een 
zoektocht. Hoe vaak ik dan niet hoor ´Nee, daar ga ik niet over´, 
of ´Nee, ik weet niet bij wie je moet zijn´...! Soms heb ik het gevoel 
dat ik van het kastje naar de muur gestuurd wordt en daar kan ik 
me wel aan ergeren.”
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Organigram1.0

 Dienst Ondersteuning (ONDE)

 Concernstaf (CONC)

 Dienst Publiek (PUBL)  Dienst Beleid (BELE)

 Dienst Bedrijven (BEDR)

 Dienst Gebied (GEBI)

DIR Directie 
BDB Bedrijfsbureau
I&I Informatievoorziening & Infrastructuur 
CJZ Communicatie en Juridische zaken 
S&M Services en Middelen 
P&O Personeel en Organisatie 
AKT Administratiekantoor

DIR Directie / Staf 
BDB Bedrijfsbureau 
KCC Klantencontactcentrum
B&B Belastingen en Burgerzaken 
TOE Toezicht
VRG Vergunningen
MZZ Maatschappelijke zaken en zorg
AZK Algemene Zaken
WRK Werk
IKN Inkomen

DIR Directie / Staf
BDB Bedrijfsbureau
I&B Inrichting en Beheer
STA Beheer / Onderhoud Emmen Stad 
BUI Beheer / Onderhoud Emmen Buiten

Directie
BRW Brandweer
BKM Centrum Beeldende Kunst en Muzeval
OBO Openbaar Onderwijs
SPO Sport

DIR Directie / Staf
BDB Bedrijfsbureau
BVB Beleidsvoorbereiding
SEO Sociaal Economische Ontwikkeling
FRO Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling
PMT Projectmanagement

STF Staf
B&M Bestuurs- en Managementondersteuning
B&F Beleid en Financiën
B&O Bedrijfsvoering en Organisatie
CCC Concerncontrol

 College van B&W (B&W)  Gemeenteraad (RAA)

 Gemeentesecretaris (SEC)

 Griffie (GRI)

Ewald Lambert
klantmanager Werk
“Ik maak deel uit van het team Poort. Wij zorgen er kort gezegd 
voor dat mensen aan het werk komen en scholing gaan volgen 
als dit nodig is. Ik heb als medewerker van het arbeidsbureau 
altijd veel samengewerkt met gemeenten, maar zelf werken bij 
een gemeentelijke overheid was geen bewuste keuze. Via het 
arbeidsbureau kwam ik terecht bij het CWI. Toen dat ophield te 
bestaan, heb ik op een vacature bij de gemeente Emmen 

gesolliciteerd die redelijk overeen kwam met wat ik gedaan had. 
Het leuke vind ik dat mensen, waarvan je het idee hebt dat ´t niks 
wordt, toch in beweging komen en een traject in gaan of bemiddeld 
worden naar een baan. Wat dat betreft was de werving en 
selectie van medewerkers voor de nieuwe bioscoop in Emmen een 
hoogtepunt: negen mensen uit ons klantenbestand konden daar aan 
de slag. Minder positief ben ik over de hoeveelheid papierwerk. We 
moeten ervoor oppassen dat niet de systemen leidend worden. Het 
gaat er om dat we mensen aan het werk helpen.”
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Leren en Ontwikkelen

De organisatie besteedde het afgelopen jaar veel energie aan het strategisch personeelsbeleid en met name aan het 
verder doortrekken en verankeren van een aantal belangrijke initiatieven op het terrein van Leren en Ontwikkelen. 
Voorbeelden zijn de strategische leergangen (het Management Development programma en de leergang voor 
seniorbeleidsmedewerkers) en de invoering van het loopbaanbeleid. De initiatieven moeten gezien worden in het 
kader van het organisatie-veranderingsproces Anders en met Anderen; de uitvoering ervan vloeit voor een belangrijk 
deel direct voort uit de vier ontwikkelingsthema’s die naar aanleiding van de INK- 1-meting in 2007 zijn vastgesteld. 
Deze vier thema’s vormen de basis onder het huidige personeelsbeleid en worden daarom ook in dit sociaal 
jaarverslag nog even beschreven en kort toegelicht.

2.0

Ontwikkelingsthema 1:
Leiderschap met Lef
Voor het verder ontwikkelen van de organisatie is het 
nodig dat medewerkers met een leidinggevende functie de 
komende jaren een ontwikkelstap zetten, de leidinggevenden 
laten zich meer zien en geven meer sturing aan de werk- en 
veranderingsprocessen. Belangrijke elementen waar aan 
gewerkt moet worden, zijn:
•  op gepaste wijze risico’s nemen
•  authenticiteit
•  aanspreekbaarheid
•  het aanspreken van medewerkers op gewenst functioneren
•  doorpakken en knopen doorhakken 

Ontwikkelingsthema 2: 
Medewerkers krijgen de ruimte
Achterliggende gedachte is, dat medewerkers door het krijgen 
van meer ruimte (bijvoorbeeld op het vlak van bevoegdheden 
en middelen) beter in staat zijn om hun rol naar de afnemers  
van hun producten en diensten te vervullen. Belangrijke 
elementen bij dit thema zijn:
•  mandaat geven 
•  budget geven 
•  vertrouwen en verantwoordelijkheid geven
•  verder kijken dan het eigen werkterrein

Ontwikkelingsthema 3: 
Spannende (uitdagende) werkomgeving
Het derde thema dat uitgediept moet worden, is het 
prikkelen van medewerkers om hun opgebouwde kennis 
en vaardigheden meer en beter te benutten. Belangrijke 
elementen die in dit verband aandacht vragen, zijn:
• het bevorderen van vraaggericht werken, waardoor   
 medewerkers meer ruimte krijgen om maatwerk te leveren
• medewerkers de mogelijkheid bieden om meer zichtbaar te  
 zijn in de uitvoering van taken
• medewerkers meer handelingsvrijheid geven
• de burger directer betrekken bij de beoordeling van de   
 prestaties van de organisatie

Ontwikkelingsthema 4: 
Professionaliteit
In een organisatie die professioneel werkt, weet ieder lid van 
die organisatie wat daaronder verstaan wordt en laat ieder 
lid dit ook zien in zijn dagelijks functioneren. Professioneel 
werken betekent ook, dat iedereen in onze de organisatie aan 
een aantal voorwaarden voldoet. 
Belangrijke elementen zijn:
• medewerkers excelleren in het werk dat zij doen dat wil   
 zeggen: zij leveren de gevraagde kwaliteit (op tijd, volledig,  
 oplossingsgericht en afgestemd op de klant)
• medewerkers werken samen met anderen:
 • wederzijds aanspreken
 • verantwoordelijkheid laag leggen
• aanbod aan medewerkers:
 • ‘state of the art’ huisvesting
 • deskundigheidsbevordering
 • mobiliteit
 •  stimulerend leiderschap
• belonen van medewerkers:
 • ruimte, vrijheid en waardering

Hierna gaan we in op een aantal initiatieven op het terrein 
van Leren en Ontwikkelen, die in het afgelopen jaar 
centraal stonden. Deze initiatieven dragen er aan bij dat de 
gemeentelijke organisatie in werkwijze, houding en gedrag 
een professioneel werkende ambtelijke organisatie is, die zich 
optimaal inzet voor bestuur en samenleving. Bovendien willen 
we onze positie van een aantrekkelijke overheidswerkgever 
verder uitbouwen, waardoor we niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst in staat zijn om kwalitatief goede medewerkers aan 
te trekken en te behouden. 

Daniëlle Voorma
problemmanager Centraal Servicepunt
“Als problemmanager kijk ik naar alles wat structureel niet 
goed gaat en daar probeer ik een oplossing voor te vinden. 
Ik werk bij de gemeente omdat deze vacature geknipt voor 
mij was. Voor hetzelfde geld had ik in het bedrijfsleven 
gewerkt. Ik vind het leuk om dingen voor anderen te doen. 
Ik werk niet direct voor de burger, maar ondersteun de 
collega’s die dat wel doen. Als persoon voel ik me overigens 
beter thuis bij de overheid dan bij het bedrijfsleven. Er wordt 
op een andere manier gewerkt. Het is wel druk, maar het is 
niet zo dat er ten koste van alles productie gedraaid moet 
worden. Het gaat om dienstverlening. Ik heb mijn functie 
zelf kunnen ontwikkelen en vormgeven, daar ben ik best 
trots op! Zo langzamerhand krijgt het een eigen plek binnen 
de dienst en de organisatie. Waar ik wel tegenaan ben 
gelopen: op verschillende plekken binnen de organisatie 
wordt het wiel opnieuw uitgevonden, terwijl de kennis 
gewoon in huis is. Dat is natuurlijk een beetje jammer. 
De onderlinge communicatie kan een stuk beter.”
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2.1
Management developmentprogramma 

Eén van de ontwikkelingsthema’s voor onze organisatie is 
‘Leiderschap met lef’. In lijn met dit thema is een strategisch 
opleidingsprogramma voor leidinggevenden opgezet. De 
doelstelling van het managementdevelopmentprogramma is 
de verdere ontwikkeling van management naar leiderschap. 
Het programma moet ook een impuls geven aan de onderlinge 
samenwerking tussen leidinggevenden en de integraliteit 
tussen de diverse vakgebieden bevorderen. 2008 stond in 
het teken van het inventariseren van de behoeften en de 
voorbereidingen voor het vormgeven van het programma. 
In 2009 startte de daadwerkelijke uitvoering.

De start
In januari 2009 is de aftrap gegeven in een bijeenkomst 
waarbij alle leidinggevenden, de directeuren, afdelingshoofden 
en teamleiders aanwezig waren. De leidinggevenden zijn 
ingedeeld in acht groepen. Met het oog op de continuïteit in 
de organisatie nemen zij verspreid over twee jaar deel aan het 
programma. Per groep wordt het programma binnen een jaar 
afgerond. Er is gekozen voor een indeling naar functiegroepen, 
waarbij de directeuren de spits afbijten, gevolgd door de 
afdelingshoofden. Op die manier kan de leidinggevende 
telkens een coachende rol vervullen voor een volgende groep 
deelnemers.

Opbouw van het MD-programma 
Het MD-programma wordt voorgesteld als een treinreis en 
is opgebouwd uit drie verplichte en drie keuzestations, en 
een aantal studiedagen. Gedurende het programma leggen 
we continu de verbinding met de organisatiestrategie en de 
persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. De route is niet 
voor iedereen gelijk, maar wordt vooraf in een intakegesprek 
(samen met de leidinggevende) bepaald op basis van 
persoonlijke ontwikkeldoelen. De route wordt vastgelegd in 
een Individueel Reisplan. Dit plan is regelmatig onderwerp van 
gesprek tussen deelnemer en leidinggevende. 

Verplichte stations
De verplichte stations vormen de basis en zijn opgebouwd 
van individueel- naar organisatie-niveau. In het eerste station 
wordt ingegaan op het inzicht krijgen in en stilstaan bij de 
eigen persoonlijkheid en de persoonlijke drijfveren. Als iemand 
een goed beeld van zichzelf heeft, kan hij of zij zich richten 
op anderen. Leiderschap, voorbeeldgedrag, beïnvloeden, 
communicatie en samenwerken zijn onderwerpen die in 
het tweede station aan bod komen. Het derde station is 
gericht op de organisatie en staat in het teken van afronden 
en leren. We staan stil bij de koers (de gekozen strategie en 
beleid) van de gemeente Emmen en welke consequenties 
dit heeft voor leiderschap, de organisatie en voor individuele 
leidinggevenden. 

Keuzestations
Het programma biedt vijf keuzestations aan, waarvan 
deelnemers er drie volgen op basis van het Individueel 
Reisplan. De keuzestations zijn: 
• Hoe ontwikkel ik mijn medewerkers?
• Lean management
• Full engagement 
• Authentiek leiderschap
• Procesmanagement
In de keuzestations worden theoretische inzichten 
uitgewisseld, worden handvatten aangereikt en oefenen 
deelnemers vaardigheden om theorieën toe te kunnen passen. 

Studiedag
Een ander belangrijk onderdeel in het MD-programma zijn 
studiedagen. De studiedagen zijn bedoeld om kennis op te 
bouwen en uit te wisselen rondom een aantal bedrijfsvoerings-
thema’s. In november 2009 is een eerste studiedag 
georganiseerd voor alle deelnemers. Thema´s waren Human 
Resource Management (HRM) en Organisatie-ontwikkeling. 
Naast inleidingen door externe sprekers, verzorgden collega’s 
uit de organisatie zes workshops. In de workshops is kennis 
uitgewisseld en discussieerden de deelnemers over Verzuim, 
Loopbaanontwikkeling, Rechtspositie, INK-Fase-III, Integraal 
Management en Leiderschap met Lef. Het leverde informatie 
op over de theorie, de Emmense praktijk en wat bij de 
leidinggevenden leeft over deze onderwerpen. Op basis van 
de uitkomsten van de studiedag worden op verschillende 
terreinen ook weer verbeterinitiatieven in gang gezet. In mei 
2010 vindt een tweede studiedag plaats waarop Financiën en 
Besluitvorming centraal staan.  

 
Effecten
In 2009 rondden de eerste vier groepen (de directeuren, 
twee groepen afdelingshoofden en een groep teamleiders) 
het programma af. Het directieteam voerde gesprekken met 
deze groepen over het effect van het MD-programma op de 
deelnemers zelf en op de organisatie. Uit deze gesprekken 
kwam drie thema’s naar voren: verbindingen leggen, 
duidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheden van 
leidinggevenden. Deze thema’s zullen onderwerp van gesprek 
blijven en worden opgepakt bij de doorontwikkeling van de 
organisatie. Een ander effect is dat er bij leidinggevenden meer 
besef is ontstaan over de eigen rol en het nemen van 
de eigen verantwoordelijkheden. Men weet elkaar beter te 
vinden en zoekt intensiever de samenwerking op.

Erik van Loon
teamleider cluster binnen- en buitensport
“Ik geef leiding aan de mensen die sporthallen draaiende 
houden en de sportparken onderhouden, dat doe ik nu vier 
jaar in Emmen. ‘Ambtenaar zijn’ is meestal niet iets waarvan 
je droomt als je jong bent, maar ik heb altijd graag iets 
willen doen voor de maatschappij. Ik houd niet van klagen, 
maar wel van oplossingen zoeken. Twintig jaar geleden 
begon ik als jongste bediende bij een kleine gemeente. Ik 
houd zelf erg van sport en mijn droom toen was om ooit 
nog eens terecht te komen op een afdeling Sport. Dat is dus 
gelukt en ik heb het dan ook prima naar m’n zin. Samen met 
sportverenigingen slagen we erin om - met soms beperkte 
middelen - sport laagdrempelig te houden. Dat is niet 
alleen leuk om te doen, we lossen er ook maatschappelijke 
problemen mee op. Sport is een mooie manier om iets te 
doen aan bewegingsachterstand en aan het versterken van 
sociale contacten. Als verbeterpunt zou ik willen dat we 
binnen de gemeente nog meer de samenwerking zoeken en 
elkaars capaciteiten benutten.”
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2.2
Post-academische leergang voor 
senior-beleidsmedewerkers

Gezien het enorme succes van de eerste leergang en het 
enthousiasme van de deelnemers is in 2009 een vervolg 
gegeven aan de post-academische leergang ‘senior 
beleidsmedewerker”. Het doel van deze leergang is om de 
meer ervaren (beleids)medewerkers binnen de gemeente 
Emmen in staat te stellen zichzelf op professioneel niveau 
verder te ontwikkelen. Daamee willen we de kwaliteit van het 
zittend personeel voor de organisatie behouden en versterken. 
Interactieve beleidsvorming en gemeentelijke regievoering 
staan centraal in de leergang. De leergang bevordert reflectie 
op het eigen handelen. De deelnemers krijgen meer inzicht 
in de invloed van het eigen gedrag en de eigen houding op 
de werkcontext. Ze worden gestimuleerd om buiten de eigen 
disciplines te kijken en vraagstukken integraal te benaderen. 
Dit gebeurt onder meer door het bieden van veranderkundige 
inzichten, communicatie en kennis van sturingsmodellen. De 
academische leergang bestaat uit de volgende zes modules:

Module 1: Introductie en context
Module 2: Regievoering en persoonlijk leiderschap
Module 3: Beleid en strategie: grenzen bestaan niet meer
Module 4: De veranderkundige benadering van beleid en   
   publieke dienstverleningsprocessen
Module 5: Interactief beleid en communicatie
Module 6: Lobbyen in de beleidscontext: over beïnvloeden
   en toekomstige ontwikkelingen

De modules worden verzorgd door zeer ervaren professionals 
en gerenommeerde hoogleraren die hun sporen op het 
gebied van overheidsmanagement en het publieke domein 
hebben verdiend. In 2009 zijn twee leergangen (editie II en 
III) aangeboden. Editie II is in 2009 succesvol afgerond en de 
derde leergang zal in 2010 worden afgerond. De leergang 
wordt verzorgd door de Academie voor Management in 
Groningen. Bij goed gevolg sluiten de deelnemers af met een 
postacademisch diploma van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk beleidsmedewerkers 
van de gemeente Emmen deelnemen aan deze leergang 
(of kennis nemen van het geleerde via collega’s). Door de 
grotere groep van beleidsambtenaren die de leergang heeft 
gevolgd, worden nieuwe beleidsinzichten en opgedane kennis 
steeds meer gemeengoed binnen de organisatie. Dit zal naar 
alle waarschijnlijkheid een positieve bijdrage leren aan de 
effectiviteit van beleidsontwikkeling en –uitvoering. Begin 
2010 zal worden beoordeeld of er opnieuw een leergang 
wordt aangeboden en in welke vorm dat dan zal zijn. 

2.3
Jong talentenprogramma

In 2001 startte de gemeente Emmen met het aanbieden 
van een Jong Talentenprogramma voor jonge, talentvolle 
en hoogopgeleide medewerkers. Dit tweejarige traject 
is ingezet om de wervingskracht van de gemeentelijke 
organisatie te verbeteren, maar ook om jonge, ambitieuze 

werknemers langer aan de organisatie te binden. Centraal 
in dit traject staat de postacademische opleiding Publiek 
Management, verzorgd door de Academie voor Management 
in Groningen. Het opleidingsprogramma richt zich onder 
meer op de beleidscyclus, de planning- en controlcyclus en 
regievoering. Naast deze postacademische opleiding volgen 
de jonge talenten ook een intern opleidingsprogramma dat 
zich richt op de werking van de organisatie, het ontwikkelen 
van persoonlijke vaardigheden en op de professionele en 
persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. In 2009 is 
het vierde Jong Talentenprogramma succesvol afgerond. 
Deelnemers waren al werkzaam binnen de gemeente, maar 
er zijn ook extern nieuwe medewerkers geworven. Inmiddels 
heeft een aantal van hen al een groei doorgemaakt door in de 
afgelopen peridoe van functie te wisselen. 

Gelet op de huidige opbouw van het totale personeelsbestand 
en de verwachtte beperkte uitstroom van (jonge) 
medewerkers de komende periode, is er op dit moment 
geen acute noodzaak om nieuwe, jonge, hoogopgeleide 
medewerkers binnen te halen. Verder ligt op dit moment in 
het kader van het personeelsbeleid de focus op een goede 
uitvoering van strategische leergangen en het opbouwen van 
het loopbaanbeleid. Hierdoor is minder capaciteit beschikbaar 
voor het opbouwen van een nieuw jong talentenprogramma. 
Dit betekent dan ook dat in het jaar 2010 geen traject wordt 
aangeboden. Wel willen we in het jaar 2010 meer aandacht 
besteden aan het binnenhalen van jongeren door stages en/
of afstudeeropdrachten. Verder is binnen de ontwikkeling en 
operationele uitvoering van het loopbaanbeleid ook aandacht 
voor de belangen en de ontwikkeling van jonge ambitieuze 
talenten. 

2.4
Loopbaanontwikkeling 

Zoals in het vorige sociaal jaarverslag stond vermeld, is 
in de afgelopen jaren met vele partijen gewerkt aan de 
totstandkoming van de beleidsnota Loopbaanontwikkeling. 
Deze beleidsnota is het slotstuk van een breed gevoerde 
discussie in de organisatie over loopbaanbeleid. De nota heeft 
enerzijds ten doel om meer loopbaankansen te bieden aan de 
medewerkers van de gemeente Emmen. Dat medewerkers hier 
behoefte aan hadden, bleek o.a. uit het in 2004 gehouden 
medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Anderzijds wil 
het loopbaanbeleid de flexibiliteit en de integrale inzetbaarheid 
van medewerkers vergroten. Het gaat hierbij niet alleen om 
een mooi geschreven nota. Bij het tot stand brengen van een 
goed loopbaanbeleid is met name de interactie tussen mensen 
van belang. Het gaat er om dat medewerkers zich met elkaar  
ervan bewust worden dat het goed is om continu te investeren 
in de eigen ontwikkeling en dat ze in dit verband ook op 
gezette tijden van functie en/of werkterrein veranderen. 
Voordat het beleid definitief wordt ingevoerd, is besloten tot 
een proef om een aantal belangrijke elementen te testen. De 
test (de pilot loopbaanontwikkeling) moet uitwijzen of de kern 
van het beleid, zoals het nu op papier staat, in de praktijk ook 
de beoogde resultaten oplevert. 

De pilot Loopbaanontwikkeling is, na een voorbereidingstijd 
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van enkele maanden, gestart op 1 oktober 2009 en heeft 
een looptijd van 6 maanden. Vooraf is een open inschrijving 
onder medewerkers gehouden: iedereen, die mee wilde doen 
aan de pilot, kon zich opgeven. Uiteindelijk doen in totaal 130 
medewerkers mee aan de pliot loopbaanontwikkeling. De 
samenstelling van de groep is zeer divers en verdeeld over alle 
afdelingen, functies en leeftijdsklassen. 

Een belangrijk element dat we in de pilot testen, is de 
nieuwe wijze van invulling van vacatures. Hierbij wordt 
de eerste selectie niet meer uitgevoerd door de afdeling 
of het team waar de vacature is ontstaan, maar door een 
loopbaancommissie, bestaande uit de gemeentesecretaris, 
twee directeuren en het afdelingshoofd P&O. De commissie 
wordt ondersteund door een mobiliteitscoördinator. De 
loopbaancommissie maakt langs drie sporen een afweging 
welke kandidaat in een bepaalde vacature kan worden 
geplaatst: het belang van de individuele medewerker, het 
belang van de organisatie en het belang van het team 
of de afdeling waar een vacature is ontstaan. Voor een 
goede invulling van de vacature wordt ook een uitgebreid 
intakegeprek gevoerd tussen de leidinggevende en P&O. 
Tijdens dit gespek komen alle facetten van de functie 
aan de orde, van opleidingen en algemene en specifieke 
competenties tot aan de afdelingscultuur. Een ondersteunend 
informatiesysteem brengt het profiel van de functie en 
de gewenste kandidaat zo goed mogelijk in beeld. Op 
basis van het advies van de loopbaancommissie neemt het 
centraal loopbaanberaad (het complete directieteam en het 
afdelingshoofd P&O) een definitief besluit over de plaatsing 
van een kandidaat.

Om de loopbaanontwikkeling van de deelnemers tijdens de 
proeffase goed van de grond te krijgen, was het noodzakelijk 
om eerst een zo goed en compleet mogelijk beeld te krijgen 
van ieders talenten, ambities en mogelijkheden. Dit inzicht 
kwam tot stand via gespreksrondes met de deelnemers 
en hun (direct) leidinggevenden. Om deze gesprekken 
voldoende basis mee te geven, is ook gebruik gemaakt 
van procesondersteunende formulieren, waaronder het 
door de medewerker ingevulde curriculum vitae en het 
belangstellingsregistratieformulier. Op dit laatste formulier 
kon de deelnemer aangeven in welke richting hij of zij zich 
wil ontwikkelen. Een andere vraag was om in relatie daarmee 
de eigen sterke kanten en ontwikkelpunten aan te geven. 
Verder werd van de (direct) leidinggevende gevraagd om een 
potentieelbeoordeling van de pilotdeelnemer op te stellen. 
Zo´n beoordeling bestaat onder andere uit kwalitatieve 
uitspraken over de persoonlijke, operationele en strategische 
vermogens van de deelnemer. Verder werd ook aan de 
leidinggevende gevraagd om de sterke en de ontwikkelpunten 
van de medewerker te benoemen.

Tijdens sommige intakegesprekken bleek, dat medewerkers 
onvoldoende zicht hadden op hun talenten en kwaliteiten of 
dat ze twijfelden over een bepaalde ontwikkelingsrichting. Zij 
kregen het aanbod om een test te ondergaan om zo een beter 
fundament te leggen onder de verdere ontwikkeling van hun 
loopbaan.

 
2.5
Dag van de uitwisseling

Eind 2009 vond de Dag van de Uitwisseling plaats in en om 
het gemeentehuis. De dag was een initiatief van de werkgroep 
COntÉ (Cultuur Ontwikkeling Emmen), die het evenement 
ook coördineerde. Medewerkers konden zich opgeven om 
eens ‘een kijkje in de keuken te nemen’ van een andere 
afdeling of dienst. Tijdens het tweedaagse evenement werden 
medewerkers in de gelegenheid gesteld collega’s op de eigen 
afdeling te ontvangen en ook zelf een bezoek te brengen 
aan een andere afdeling. De dagen waren een groot succes. 
Zo’n 250 medewerkers brachten een bezoek aan een andere 
afdeling. Een aantal medewerkers dat dit niet deed, ontving 
wel bezoekers op hun werkplek. Tijdens deze dagen konden 
afdelingen en diensten namelijk aan collega’s laten zien wat 
hun dagelijkse werkzaamheden zijn en waar ze trots op 
zijn. Tevens konden diensten zich in een marktkraam op het 
bruggebouw presenteren.

Het doel van deze dagen was om collega’s inzicht te geven 
in elkaars werkzaamheden. Dit leidt uiteindelijk tot een 
betere samenwerking tussen de afdelingen en diensten. Een 
bijkomend effect is dat deze dag ook de verdere ontwikkeling 
van het loopbaanbeleid ondersteunt. Door de dag van 
de uitwisseling krijgen medewerkers beter zicht op de 
werkzaamheden die elders binnen de organisatie plaatsvinden. 
Dit kan vervolgens een belangrijk positief effect hebben op de 
toename van de doorstroom van medewerkers naar andere 
functies en/of afdelingen.

2.6
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2009

In 2009 is een onderzoek naar de tevredenheid van 
medewerkers uitgevoerd. Het vorige onderzoek dateerde 
uit 2004. Doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe 
medewerkers het sociaal beleid en de uitvoering daarvan 
ervaren. In 2009 is aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen: Inhoud van het werk, Arbeidsomstandigheden, 
Werkdruk, Arbeidsvoorwaarden, Zeggenschap in beslissingen, 
Beschikbare informatie, Onderlinge communicatie, 
Loopbaanmogelijkheden, Leiderschap en Algehele 
tevredenheid.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de medewerkers de 
Gemeente Emmen als werkgever een rapportcijfer geven van 
6,9. Op de vraag: “Ik ben er trots op om bij de gemeente 
Emmen te werken” gaf meer dan de helft van de medewerkers 
(54 %) aan er trots op te zijn om bij de gemeente Emmen te 
werken, 39 % was neutraal en 7 % niet trots. 

In veel organisaties wordt de tevredenheid van medewerkers 
onderzocht. Door de resultaten van de verschillende 
onderzoeken te bundelen en naast de resultaten van de 
gemeente Emmen te leggen, kunnen we Emmen vergelijken 
met de landelijke resultaten. Deze vergelijking laat zien dat 
medewerkers van onze gemeente vaker tevreden zijn over 
de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en het 
leiderschap. Ook ervaart men iets minder vaak een te hoge 
werkdruk. 
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Aan de ander kant zijn medewerkers in Emmen minder 
tevreden over de loopbaanmogelijkheden, de zeggenschap in 
beslissingen en over het salaris. 

In overleg met de ondernemingsraad zal het directieteam een 
aantal initiatieven in gang zetten om de thema’s die minder 
gunstig scoren, nader te analyseren. Het gaat om: werkdruk, 
onderlinge communicatie en beschikbare informatie. Op 
basis van de uitgevoerde analyse worden in een latere fase 
activiteiten ontplooid om de tevredenheid van medewerkers 
op deze punten te verbeteren. Zo wordt in het kader van 
de doorontwikkeling van de organisatie (zie hoofdstuk 3.0) 
expliciet aandacht besteed aan de onderwerpen communicatie 
en beschikbare informatie. 

2.7
Huisvesting/flexwerken
Binnen de gemeente Emmen is in de afgelopen jaren gewerkt 
aan de nieuwe, centrale gemeentelijke huisvesting. Gekoppeld 
hieraan was de invoering van het flexwerkconcept. Eind 2008 
is de totale nieuwe huisvesting definitief opgeleverd en zijn 
alle kantoorfuncties gepositioneerd rondom het Raadhuisplein, 
uitgezonderd de afdelingen van het cluster Sociale Zaken en 
een aantal tijdelijk geformeerde projectgroepen. Begin 2009 
is er binnen het nieuwe kantorencomplex een uitgebreid 
onderzoek naar de bezettingsgraad uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat er in delen van het gebouw 
sprake was van onderbezetting en er in andere delen sprake 
was van overbezetting (Bouwdeel D). Verder bleek uit het 
bezettingsgraadonderzoek dat we in de praktijk met minder 
bureaus toekunnen. Bij de planvorming was gedacht dat we 
op honderd medewerkers tachtig bureaus nodig hebben. Uit 
het onderzoek bleek ook dat we toekunnen met zeventig 
bureaus voor honderd medewerkers. Tenslotte kwam uit het 
onderzoek naar voren dat niet in alle delen van het gebouw de 
gebruiksregels (w.o; clean-desk, organiseren van vindbaarheid, 
bureau leegruimen bij vertrek van 1.5 tot 2 uur) voldoende 
werden nageleefd. Het naleven van deze gebruiksregels 
is gewenst om het flexwerkconcept optimaal te benutten 
en efficiënt en effectief gebruik te maken van de geboden 
faciliteiten. 

Naar aanleiding van het bezettingsgraadonderzoek is 
onder andere een aantal maatregelen genomen om de 
bezettingsdruk in bouwdeel D te verlagen. Zo wordt in 2010 
een aantal (tijdelijke) onderdelen elders binnen het gebouw 
ondergebracht of definitief buiten het gemeentehuis geplaatst 
(waaronder de afdeling Onderwijs). Na afronding van de 
verhuisbewegingen (april 2010) is de totale huisvestingsdruk 
naar verwachting in alle bouwdelen vergelijkbaar. Verder 
wordt naar aanleiding van het bezettingsgraadonderzoek 
geëxperimenteerd met toepassing van een flexfactor van 0.7 
in plaats van 0.8. Dit betekent dat per 100 medewerkers geen 
80, maar 70 reguliere werkplekken beschikbaar zijn. Op basis 
van een tweede, nog te houden bezettingsgraadonderzoek zal 
(na overleg met alle betrokken partijen) een definitief besluit 
worden genomen over de te hanteren flexfactor. Daarnaast 
nemen we binnen de organisatie extra initiatieven om het 
gebruik van het kantorencomplex goed in lijn te brengen met 
de vastgestelde gebruiksregels. Ook zal mogelijk een aantal 
beperkte bouwkundige aanpassingen worden doorgevoerd 
binnen het gebouw. Dit is nodig om het flexwerken in al zijn 
facetten goed te verankeren en toe te kunnen passen.

Henny Kerkhoff
medewerker afdeling riool en gemalen
“Ik ben hier anderhalf jaar geleden terecht gekomen na een 
sollicitatie. Toen ik de advertentie voor een baan bij de gemeente 
Emmen zag, heb ik direct gereageerd. Ik wilde graag bij de 
gemeente werken, vooral omdat je dan toch wat meer zekerheid 
hebt. Ik dacht dat ik vanwege mijn leeftijd - ik ben 55 - geen 
kans zou maken, maar ik werd toch aangenomen! Het bevalt me 
prima. Je kunt hier zonder meer op je collega’s vertrouwen. Als er 

wat loos is, is er altijd wel iemand met een antwoord. En als het 
lukt om ergens een storing te fiksen, dan denk ik ‘dat hebben we 
toch maar weer mooi voor mekaar gekregen!’. Minder leuk is het 
als je voor de zoveelste keer bij iemand langs komt voor dezelfde 
storing. ‘Wordt er wel wat aan gedaan?’, vragen ze me dan. Dan 
moet ik het antwoord schuldig blijven en dat vind ik vervelend. De 
lijnen tussen de uitvoerende medewerkers en de mensen die de 
beslissingen nemen, mogen wel wat korter wat mij betreft.” 
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Organisatieontwikkeling3.0

Bijna vijf jaar geleden zijn we gestart met het nieuwe 
organisatiemodel (juni 2005). Aan het eind van het verslagjaar 
stonden we uitgebreid stil bij het actuele functioneren van 
de ambtelijke organisatie. Eén van de directe aanleidingen 
voor deze evaluatie waren de uitkomsten van een aantal 
organisatieonderzoeken, waaronder het onderzoek van 
Berenschot naar het functioneren van de dienst Publiek. 
Daarnaast zijn bij deze evaluatie ook andere - eerder 
uitgevoerde - organisatieonderzoeken betrokken, zoals:
• het BMC-rapport over het functioneren van de 
 dienst Beleid 
• de ‘artikel 213A-onderzoeken’ die jaarlijks worden   
 uitgevoerd door Concerncontrol
• gespreksrondes van het directieteam met diverse
 groepen managers 
• de uitkomst van de INK-1-meting van 2007  
• de uitkomst van het medewerkertevredenheidsonderzoek  
 2009 (MTO)

Een belangrijk toetsingskader voor de evaluatie waren de 
doelstellingen van het organisatie-ontwikkelingsproces 
Anders en met Anderen. Onderdeel daarvan is het stelstel van 
leidende principes dat is gebruikt bij de inrichting en werking 
van het huidige organisatiemodel: procesgericht organiseren, 
zelfsturing en integraal management, horizontale coördinatie, 
besluitvorming op basis van samenwerking, teamwerk, 
resultaatsturing en kwaliteit. Uit de evaluatie kan worden 
geconcludeerd dat de gemeentelijke organisatie de afgelopen 
jaren op tal van thema’s belangrijke stappen voorwaarts heeft 
gezet in haar ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:
• Op het terrein van externe gerichtheid is veel verbeterd en 

bij de ontwikkeling en uitvoering wordt veel intensiever 
samengewerkt met externe organisaties dan een aantal 
jaren geleden.

• Binnen de organisatie wordt door diverse disciplines 
integraler gewerkt. Er wordt meer over de eigen 
grenzen heen gekeken en vanuit meerdere invalshoeken 
samengewerkt en de organisatie is op beheersmatig niveau 
veel beter in control.

• Op het terrein van het personeelsbeleid hebben we 
belangrijke stappen voorwaarts gezet. Activiteiten op het 
terrein van leren en ontwikkelen zijn in gang zijn gezet, zoals 
de strategische leergangen en het loopbaanbeleid. 

 De genoemde organisatieonderzoeken toonden echter 
ook een aantal thema’s die op het niveau van de totale 
organisatieontwikkeling een extra impuls moeten krijgen. 

 De belangrijkste zijn:
• Meer samenhangende sturing en meer focus vanuit de 

directeuren/leidinggevenden op de organisatie als geheel.
• Ontwikkeling naar (samenhangend) integraal, pro-actief 

en zichtbaar management; verdere ontwikkeling van 
management naar leiderschap; verdere ontwikkeling van 
professionaliteit.

• Het verbeteren van de onderlinge communicatie en de 
duidelijkheid in de wijze van werken.

• Het verder uitlijnen van beleid en uitvoering, zoals bedoeld 
 in de leidende organisatieprincipes.
• De samenhang en samenwerking in de organisatie verder 

verbeteren om nog meer en beter vraaggericht te 
 kunnen werken.

Op basis van de uitkomst van de analyse is besloten om 
de komende jaren een stevige impuls te geven aan de 
doorontwikkeling van Emmen. In het kader hiervan gaan we 
werken aan thema’s als vraaggerichtheid, interne communicatie, 
samenwerking en professionaliteit. Het is de bedoeling dat deze 
thema’s in 2010 worden uitgewerkt door breed samengestelde 
groepen van medewerkers. Vervolgens gaan we ook investeren in 
de aanpassing van de organisatie; de opbouw van de organisatie 
moet bijdragen aan effectiever en efficiënter werken vanuit 
concerndoelstellingen. De dienstenstructuur die Emmen nu kent, 
wordt losgelaten. Het accent moet sterker komen te liggen bij de 
realisatie van de concerndoelstellingen.

3.1 
Samenwerking Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen 
ontplooiden de afgelopen jaren diverse samenwerkingsinitiatieven 
op verschillende beleidsterreinen. Onder verantwoordelijkheid 
van de stuurgroep Samenwerking Borger-Odoorn, Coevorden 
en Emmen, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen, kreeg 
de samenwerking in 2009 verder gestalte. Zo wordt nu nauwer 
samengewerkt op het gebied van Sociale Zaken (WWB/Werkplein 
Zuid-Oost Drenthe), informatisering, automatisering, inkoop 
en aanbesteding en milieuhandhaving. De vorm waarin de drie 
gemeenten samenwerken, verschilde aanvankelijk per beleidsveld. 
Mede daarom werd gezocht naar een gemeenschappelijk 
kader om de samenwerking op een goede en gedegen wijze 
vorm te geven. Deze is gevonden in het “Finse” model van 
gastheergemeente/gastgemeente. Dit model biedt een paraplu 
waaronder de diverse initiatieven kunnen worden ondergebracht.

Het visiedocument (de langetermijnvisie en de intentieverklaring 
over de samenwerking van de gemeenten Borger-Odoorn, 
Coevorden en Emmen) is aan de drie colleges van B&W 
gepresenteerd. Ook de gemeenteraden zijn gedurende dit 
verslagjaar bij de voortgang van de samenwerking betrokken. In 
het verlengde van het visiedocument is de raamovereenkomst 
opgesteld en zijn de deelovereenkomsten ‘SOZA’ en ‘ICT’ 
nader uitgewerkt. De ICT-samenwerking is gestart per 1 januari 
2010. Daarnaast is het de bedoeling dat in de loop van 2010 de 
samenwerking op het gebied van sociale zaken - in de vorm van 
het Werkplein Zuidoost-Drenthe - wordt gerealiseerd.
Tijdens de aanloop in het traject van samenwerking gingen de 
drie gemeenten er van uit dat de betreffende medewerkers 
vanuit Borger-Odoorn en Coevorden bij Emmen zouden 
worden gedetacheerd. Als gevolg van de keuze voor het 
gastheergemeentemodel worden medewerkers niet gedetacheerd 
maar komen de medewerkers in dienst bij de gemeente Emmen.
Voor de overgang van medewerkers naar de gemeente 
Emmen is met de betrokken vakorganisaties het ‘Sociaal Plan 
Gastheergemeentemodel samenwerking Borger-Odoorn, 
Coevorden en Emmen’ overeengekomen. Gedurende het 
hele proces zijn de Ondernemingsraden en de leden van het 
Georganiseerd Overleg geïnformeerd over en betrokken bij 
diverse aspecten en ontwikkelingen op het gebied van de 
samenwerking.
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Arbeidsvoorwaarden
en rechtspositie4.0

4.1
CAO-overleg
Op 1 juni 2009 is de CAO 2007-2009 afgelopen. Tot op 
heden (maart 2010) hebben de onderhandelingen over een 
nieuwe CAO geen akkoord opgeleverd. De loonruimte bleek 
vooralsnog een te groot struikelblok, ondanks inhoudelijke 
overeenstemming over onderwerpen als arbeidsmarkt, 
mobiliteit, scholing, inzetbaarheid, flexibilisering, levensfase, 
agressie en geweld, en vereenvoudiging van de CAO. 
Het eindbod van de werkgeversorganisatie is door de 
werknemersorganisaties verworpen.

4.2
Continuïteitsmanagement
De reële dreiging van de grieppandemie heeft duidelijk 
gemaakt dat ook gemeenten zich intern moeten voorbereiden 
op een situatie waarbij sprake is van een grootschalige uitval 
van het personeel en uitblijvende levering van diensten 
door derden. Naast de extra zorg voor de samenleving, 
zal de organisatie zelf ook geconfronteerd worden met 
onderbezetting. Vanuit de concernstaf was een team belast 
met de monitoring en het eventueel uitzetten van benodigde 
acties, het toekennen van prioriteiten aan taken, de inzet van 
personeel en het bekijken van bevoegdheden bij grote uitval.

4.3
Financiële crisis – positie ABP
De kredietcrisis heeft grote gevolgen voor de pensioenfondsen. 
De waarde van de beleggingen is fors gedaald, waardoor de 
verhouding tussen de verplichtingen en de voorzieningen is 
verslechterd. 

De Nederlandsche Bank (toezichthouder op pensioenen) eist 
dat de dekkingsgraad van een fonds 105% is. Dat wil zeggen 
dat tegenover een waarde van 100 verplichtingen er een 
waarde van 105 voorzieningen in het fonds moeten zijn. De 
Nederlandsche Bank bepaalde dat het ABP een herstelplan 
moest maken. Hierin staat aangegeven welke maatregelen 
het ABP neemt om de dekkingsgraad weer te laten stijgen. 
Mede als gevolg van licht economisch herstel nadert de 
dekkingsgraad weer het vereiste minimum.

4.4
Nieuwe rechtspositie vrijwilligers brandweer
Voor de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer geldt 
een nieuwe rechtspositieregeling. Deze rechtspositieregeling 
voorziet in een behoefte binnen de sector aan modernisering 
en aan uniformering van arbeidsvoorwaarden. Zo wordt 
voortaan uitgegaan van een vergoeding die gerelateerd is aan 
functie in plaats van aan rang. De leeftijdsgrens van 55 jaar is 
vervangen door een periodiek preventief medisch onderzoek. 
Verder kreeg de relatie met de hoofdwerkgever een meer 
nadrukkelijke positie in de rechtspositieregeling.

4.5
WSW – EMCO – positie interne kandidaten
Medio 2009 werd aangekondigd dat de gemeenschappelijke 
regeling, die ten grondslag ligt aan het werkvoorzieningschap 
EMCO, wordt beëindigd. Daardoor is de positie van het 
ambtelijk personeel van de EMCO onzeker geworden. In 
overleg met de medezeggenschapsorganen is besloten om de 
ambtelijke medewerkers van de EMCO binnen de gemeente 
Emmen de positie van interne kandidaat te geven. Formeel 
behoren zij nu tot de zogenaamde tweede categorie (samen 
met uitzendkrachten en gedetacheerden).

4.6
Sectoraal fuwa-systeem
Als onderdeel van de CAO 2007-2009 hebben partijen 
toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om te komen 
tot een landelijk functiewaarderingssysteem voor gemeenten. 
Aan het eind van het verslagjaar is de aanbestedingsprocedure 
gestart. De gemeente Emmen heeft nog geen beslissing 
genomen om (te zijner tijd) over te stappen naar dit sectorale 
functiewaarderingssysteem. 

4.7
Wijziging bovenwettelijke werkloosheidsregeling
In de vorige CAO is de regelgeving omtrent de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering gewijzigd. Het komt er kort gezegd 
op neer dat de periode voorafgaand aan het ontslag (= 
reïntegratiefase) wordt verlengd, terwijl de uitkeringsduur 
wordt verkort. In 2009 is met de plaatselijke commissie van 
Georganiseerd Overleg overeenstemming bereikt over de 
lokale uitwerking van de wijziging van de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering. Deze overeenstemming is vervat in de 
“Leidraad bij inzetbaarheid en boventalligheid”, die onderdeel 
uitmaakt van het Sociaal Convenant. De lokale regeling is 
gunstiger dan die de CAO voorschrijft.

4.8
Organieke functiebeschrijving
In het jaarverslag 2008 werd vermeld dat ten aanzien 
van één functie door de functiehouders beroep was 
aangetekend bij de rechtbank. Tijdens het verslagjaar heeft 
de rechtbank in die kwestie uitspraak gedaan en het beroep 
niet-ontvankelijk verklaard. De halfjaarlijkse actualisering van 
het functiebeschrijvingsbestand leidde niet tot een aanpassing 
van de waardering.
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4.9
Functiewaardering
Zoals aangegeven in het vorige jaarverslag, maakten 58 
medewerkers bezwaar tegen de waardering van hun functie. 
Zes van hen trokken hun bezwaar in voordat de behandeling 
in de bezwarencommissie functiewaardering plaats vond. 
Het bezwaar van zeven medewerkers is niet-ontvankelijk 
verklaard omdat de gronden van het bezwaar niet tijdig waren 
ingediend. Bij acht medewerkers (drie functies) is het bezwaar 
gegrond verklaard. Bij vier medewerkers betekende dit ook 
een schaalverhoging. De overige 37 bezwaren zijn ongegrond 
verklaard. Twee medewerkers tekenden hiertegen beroep aan 
bij de Rechtbank te Assen. 

4.10
Integriteit
In 2009 is er veel gebeurd op het vlak van integriteit. De 
aandacht richtte zich met name op het actualiseren van 
regelgeving en beschikbare instrumenten. De eenheid 
Concerncontrol onderzocht de regelgeving en de ervaringen 
met integriteit van de eigen medewerkers. Het onderzoek 
levert de onderbouwing om het integriteitbeleid het komende 
jaar meer te focussen op de beleving van medewerkers (de 
waarde-georiënteerde benadering). Zoals gezegd lag in 2009 
de aandacht op regelgeving en instrumentaria. Hieronder 
noemen we een aantal elementen:

Vaststelling regeling Integriteitmeldingen
Met de formele vaststelling van de regeling 
Integriteitmeldingen gemeente Emmen op 10 november 
2009 is het begrip integriteit verruimd. Niet alleen maar 
een ’vermoeden van misstand’, maar ook ‘ongewenst 
gedrag’ behoort nu formeel tot het begrip integriteit. 
Daarnaast is besloten tot het aantrekken van vier interne 
vertrouwenspersonen en de instelling van een meldpunt.

Vertrouwenspersonen Integriteit
In 2009 is het formele besluitvormingsproces omtrent de 
instelling van vier interne vertrouwenspersonen afgrond en  
startte in december de werving- en selectieprocedure. De 
respons is zowel kwalitatief als kwantitatief goed te noemen, 
wat verheugend is. Begin 2010 vinden de selectiegesprekken 
plaats. Emmen koos ervoor om de Vertrouwenspersonen te 
belasten met zowel Integriteitaspecten als met Ongewenst 
Gedrag. Desgewenst is de anonimiteit gewaarborgd. 
De anonimiteit houdt echter op te bestaan als het gaat om een 
strafbaar feit. Ook de vertrouwenspersoon is dan verplicht om 
hiervan melding te doen.

Meldpunt Integriteit
Als een medewerker vermoedt dat sprake is van een 
schending van integriteit, dan kan hij zich, behalve tot zijn 
leidinggevende, ook richten tot het Meldpunt Integriteit. 
Het Meldpunt heeft tot taak:
• een melding van een vermoeden van integriteitschending te 

onderzoeken en daarover te adviseren aan het 
 bevoegd gezag;
• te zorgen voor uniforme afhandeling van de meldingen;
• indien nodig, beleid of beleidsmaatregelen voor te stellen 

om herhalingen in de toekomst te voorkomen.
Met ingang van 1 december 2009 bestaat het Meldpunt 
integriteit uit de concerncontroller, een seniormedewerker 
arbeidsvoorwaarden en de integriteitcoördinator.

4.10.1 
Themaonderzoek integriteit
Ter uitvoering van het onderzoeksplan 2009 voerde de 
eenheid Concerncontrol een themaonderzoek uit naar de 
ambtelijke integriteit. Er is geen onderzoek gedaan naar de 
individuele integriteit van medewerkers en er waren ook geen 
misstanden of vermoedens van integriteitschendingen die de 
aanleiding waren voor dit onderzoek. Het themaonderzoek 
resulteerde in een rapportage, die echter niet meer in het 
verslagjaar aangeboden kon worden.

4.10.2 
Kennisvergaring en kennisdeling
Op het vlak van kennisvergaring en kennisdeling zijn in 2009 
onder meer de volgende activiteiten ondernomen:

Workshop Integriteit en Emmen – 10 maart 2009
In het verslagjaar werd een workshop verzorgd voor de leden 
van het Georganiseerd Overleg, de Ondernemingsraad en 
OnderdeelsCommissies, medewerkers van de afdeling P&O 
en de eenheid Concerncontrol en andere geïnteresseerden 
(waaronder juristen). 25 medewerkers woonden de workshop 
bij. Het doel was om inzicht en overzicht te bieden op het 
vlak van integriteit en wat daarmee samenhangt. Ook ging 
het om het verkrijgen van draagvlak en commitment voor 
de besluitvormingstrajecten en de verdere uitrol van het 
integriteitbeleid.

Netwerk integriteitcoördinatoren (BING)
Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING, 
onderdeel van de VNG) nam eind 2008 het initiatief 
tot de oprichting van een regionaal netwerk van 
integriteitcoördinatoren. Veel verder dan de startbijeenkomst 
is dit netwerk nog niet gekomen, er zijn dan ook geen 
activiteiten in 2009 te melden.

Eline Faber
beleidsadviseur communicatie
“Ik ben op 1 februari begonnen als corporate 
communicatieadviseur bij de Concernstaf. Ik moet als het 
ware de paraplu ontwerpen voor de communicatie en 
(city) marketing van de gemeente Emmen. Het heeft me 
nooit echt getrokken om bij een gemeentelijke overheid te 
gaan werken, maar Emmen sprak me wel aan. In een vorige 
werkkring had ik al eens met Emmen te maken gehad en 
mijn ervaring was, dat je prima met de mensen hier kunt 
samenwerken. Nu ik er zelf werk, valt het me op dat de 
collega´s goed over grenzen heen kunnen kijken. Ik ben nog 
geen ambtenaar tegengekomen die tegen me zei ‘dat kan 
niet want dat past niet binnen de regels’. Nee, eerder ‘goh, 
dat is een idee, daar kunnen we wat mee!’. Mensen staan 
heel erg open voor ideeën, zijn ondernemend en innovatief. 
Aan de andere kant valt me ook op, dat mensen  nog lang 
niet genoeg met elkaar samenwerken. Dat is geen onwil, ze 
denken er gewoon vaak niet aan, maar daardoor mis je wel 
kansen. Er gebeuren hier veel goede dingen en als je dat 
kunt bundelen, levert dat veel op.”
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Dagmar Kraaikamp
consulent Inkomen
“Ik ben consulent inkomen bij het team Zorg van Sociale Zaken. 
Sinds oktober werken we in nieuwe teams aan het Werkplein. 
Ik verzorg met name aanvragen bijzondere bijstand en 
levensonderhoud. Het is eigenlijk toeval dat ik bij de gemeente 
werk. Na de HEAO wilde ik de commerciële kant op, maar via 
een uitzendbaantje kwam ik bij sociale zaken terecht. Tot mijn 
verrassing vond ik het heel leuk. Ook de mensen die er werken, 

spreken me erg aan. Het is een goed team! Het werk is elke keer 
weer anders, het is een dynamische omgeving waar we elkaar 
scherp houden. Ik vind het belangrijk dat ik mensen kan helpen, 
die nergens anders terecht kunnen. Soms belt een klant op om 
ons te bedanken. Dan ben ik blij! Er valt natuurlijk altijd wel iets 
te verbeteren. Zo blijf ik erbij dat we beter kunnen communiceren 
richting burger. We zijn verhuisd naar het Werkplein, maar de 
mensen hebben nog steeds geen bericht gehad over wie hun 
nieuwe contactpersoon is. Dat vind ik niet zo klantvriendelijk.”
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De Ondernemingsraad 
en het Georganiseerd 
Overleg5.0

5.1
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Emmen is 
een door en uit de organisatie gekozen orgaan waarmee 
de medezeggenschap vorm wordt gegeven. OR en 
gemeentesecretaris sloten een convenant waarin een aantal 
uitgangspunten en de manier waarop de OR gefaciliteerd 
wordt, zijn vastgelegd. Het algemene uitgangspunt voor de 
OR is dat de belangen van de medewerkers en die van de 
werkgever in elkaars verlengde liggen. Op concernniveau 
vertegenwoordigt de OR de medewerkers in het maandelijks 
overleg, de overlegvergadering. De gemeentesecretaris 
neemt deel aan het overleg namens de gemeente 
Emmen (de werkgever). De OR heeft eigen informatie- en 
communicatiekanalen voor de berichtgeving naar en vanuit de 
medewerkers.

De Wet op de Ondernemingsraden geeft aan bij welke 
onderwerpen en aspecten de OR advies of instemming moet 
geven. Naast het gebruik van deze wettelijke bevoegdheden 
wordt de OR bij vele zaken betrokken en/of ingelicht. Ook 
kan de OR op eigen initiatief zaken aan de orde stellen of 
voorstellen doen.

Naast de OR zijn binnen de diensten en de concernstaf 
Onderdeelcommissies (OC’s) actief. De OC’s hebben 
op dienstniveau dezelfde bevoegdheden als de OR op 
concernniveau en voeren het overleg met de betreffende 
dienstdirecteur. Een uitzondering vormt de bevoegdheid tot 
het uitoefenen van beroepsrecht bij de Ondernemingskamer; 
dat is aan de OR voorbehouden.

Om openstaande vacatures binnen de OR en bij enkele 
OC’s in te vullen, zijn op 15 april tussentijdse verkiezingen 
georganiseerd. Door de mogelijkheid van digitaal stemmen 
(via een speciaal voor de medezeggenschap gerealiseerde 
website) was er sprake van een goede opkomst en door 
beschikbaarheid van voldoende kandidaten konden alle 
openstaande plaatsen worden bezet. De OR bestaat nu 
uit dertien leden die alle beschikbare zetels bezetten. De 
werknemersorganisaties AbvaKabo FNV (8 leden) en CNV 
Publieke Zaak (5 leden) zijn in de OR vertegenwoordigd.

Tijdens de overlegvergaderingen in 2009 - die overigens 
door medewerkers kunnen worden bijgewoond – zijn diverse 
onderwerpen besproken. Een kleine selectie:
•  (her)huisvesting gemeentelijke organisatie
•  medewerkerstevredenheidsonderzoek
•  loopbaanontwikkelingsbeleid
•  risico-inventarisatie en -evaluatie
•  digitalisering
•  schoonmaak    
•  Meldpunt Integriteit
•  werving, selectie en aanstelling vertrouwenspersonen
•  intergemeentelijke samenwerking

In de overlegvergadering van december werd van gedachten 
gewisseld over de voorgenomen doorontwikkeling van de 
ambtelijke organisatie en de daarmee gepaard gaande vervolg-
stappen. Het was een eerste, oriënterend gesprek.

5.2
Georganiseerd Overleg
Het Georganiseerd Overleg (GO) is een overleg tussen de 
gemeente en de vakorganisaties van overheidspersoneel. 
De afvaardiging van deze organisaties - AbvaKabo FNV 
en CNV Publieke Zaak - bestaat uit vier leden die binnen 
de gemeentelijke organisatie werkzaam zijn. Zij worden 
terzijde gestaan door twee bezoldigd bestuurders 
van de vakorganisaties. De wethouder Personeel en 
Organisatie vertegenwoordigt de gemeente in het GO. 
Ook de gemeentesecretaris en het hoofd van de afdeling 
Bedrijfsvoering en Organisatie nemen deel aan het GO.

Het GO heeft een wettelijke basis. De onderwerpen die in  
het GO aan de orde komen, liggen voornamelijk op het  
terrein van:
• regelingen die te maken hebben met primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden 
•  werkgelegenheid
•  sociale plannen in het kader van reorganisatie, privatisering  

of samenwerking.

In 2009 kwam het GO driemaal bijeen. Gesproken werd onder 
andere over:
•  leidraad en bovenwettelijk werkloosheidsstelsel
•  diverse wijzigingen en aanpassingen op het gebied van de  

CAR/UWO
•  regeling Bedrijfshulpverlening
•  gedragslijn inzake gelaatsbedekkende kleding
•  voortgang/ontwikkelingen in de samenwerking tussen de  

gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen
•  beleidsnotitie aanstelling in algemene dienst 
•  regeling Integriteitmelding gemeente Emmen
•  regeling Klachtencommissie ongewenst gedrag
 gemeente Emmen
•  heroverweging vertrouwenspersoon Integriteit
 
In een apart traject werd vorm gegeven aan het Sociaal Plan 
Gastheergemeentemodel samenwerking Borger-Odoorn, 
Coevorden en Emmen. Dit gebeurde uiteraard in overleg 
met de GO’s van de betrokken gemeenten. In de loop van 
december is dit Sociaal Plan door alle betrokken partijen 
ondertekend.
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Roel Luchies
teamleider Brandweer Emmen
“Brandweer Emmen bestaat uit vrijwilligers en beroeps. Ik werk 
bij de afdeling Repressie van de brandweer Emmen. Repressie 
houdt zich bezig met het daadwerkelijk bestrijden van branden 
en hulpverlening. Het is misschien een cliché, maar persoonlijk 
vind ik het leuk om ten dienste te staan van de samenleving. Ons 
werk is altijd teamwork. Met elkaar zorgen we ervoor dat je als 
brandweer op een professionele manier het werk doet. Dat mag 

de samenleving van ons verwachten. Bij een repressieve inzet 
heeft ieder zijn taak en elk teamlid wordt getraind om die taak uit 
te kunnen voeren. Ik ben er trots op dat ik dit werk kan doen en 
dat ik op die manier iets voor de samenleving kan betekenen. Als 
gemeentelijke organisatie denk ik dat we moeten blijven werken 
aan het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen 
diensten en afdelingen. Dat is heel erg belangrijk en daar moeten 
we elkaar op blijven aanspreken. Maar altijd op basis van respect.”
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Man
55,1%

Man / vrouw per 31-12-2009

Vrouw
44,9%

Was in de jaren 2005 en 2006 nog sprake van een daling van het personeelsbestand, vanaf 2007 is 
sprake van gestage groei (van 1043 naar 1164). Ondanks een kentering in de conjunctuur eind 2008,  
was ook in 2009 nog sprake van een lichte groei. De totale personeelssterkte nam in 2009 toe met  
43 medewerkers (3,8%) ten opzichte van 2008. Een groot deel daarvan komt op het conto van vrouwen. 
Het aandeel vrouwen in de organisatie is nu 44.9%. Dat is ten opzichte van het vorige verslagjaar  
een stijging van 0.7%. Vorig jaar lag het percentage vrouwen op 44.2%. Vanaf 2006 neemt het  
aandeel vrouwen in onze organisatie steeds verder toe. In 2006 was het aandeel vrouwen 42.3%.  
Als gevolg van de economische recessie moet de komende jaren fors bezuinigd worden.  
De personeelssterkte zal daarbij naar verwachting dalen. 

Personeelssterkte

Gemeente Emmen

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal

602 441 1043 617 471 1088 625 496 1121 641 523 1164

Percentage 57,7% 42,3% 56,7% 43,3% 55,8% 44,2% 55,1% 44,9%

Verschil * -85 3 -82 15 30 45 8 25 33 16 27 43

Verschil % * -11,1% 0,7% -6,8% 2,2% 6,8% 4,0% 1,3% 5,3% 3,0% 2,6% 5,4% 3,8%

* ten opzichte van het vorige jaar
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Op 31 december 2009 werkte 38,6% van alle 
medewerkers in deeltijd. Daarmee is het aantal 
parttimers ten opzichte van 2008 iets gedaald (39,3%). 
Het aantal vrouwen dat parttime werkt, is eveneens 
gedaald (van 70,2% naar 67,3%). Het aantal mannen dat 
in deeltijd werkt nam iets toe (van 14,7% naar 15,1%).

Parttimefactor

31-12-2006 Aantal % Fulltime % Parttime % 0-16 uur 16-28 uur 28-36 uur

man 602 57,7% 519 86,2% 83 13,8% 4 41 38

vrouw 441 42,3% 134 30,4% 307 69,6% 32 180 95

Totaal 1043 100,0% 653 62,6% 390 37,4% 36 221 133

Verschil 2006 en 2005

man -85 -12,4% -95 -15,5% 10 13,7% 1 -5 14

vrouw 3 0,7% -8 -5,6% 11 3,7% 3 0 8

Totaal -82 -7,3% -103 -13,6% 21 5,7% 4 -5 22

31-12-2007 Aantal % Fulltime % Parttime % 0-16 uur 16-28 uur 28-36 uur

man 617 56,7% 531 86,1% 86 13,9% 5 42 39

vrouw 471 43,3% 140 29,7% 331 70,3% 34 186 111

Totaal 1088 100,0% 671 61,7% 417 38,3% 39 228 150

Verschil 2007 en 2006

man 15 2,5% 12 2,3% 3 3,6% 1 1 1

vrouw 30 6,8% 6 4,5% 24 7,8% 2 6 16

Totaal 45 4,3% 18 2,8% 27 6,9% 3 7 17

31-12-2008 Aantal % Fulltime % Parttime % 0-16 uur 16-28 uur 28-36 uur

man 625 55,8% 533 85,3% 92 14,7% 8 44 40

vrouw 496 44,2% 148 29,8% 348 70,2% 30 188 130

Totaal 1121 100,0% 681 60,7% 440 39,3% 38 232 170

Verschil 2008 en 2007

man 8 1,3% 2 0,4% 6 7,0% 3 2 1

vrouw 25 5,3% 8 5,7% 17 5,1% -4 2 19

Totaal 33 3,0% 10 1,5% 23 5,5% -1 4 20

31-12-2009 Aantal % Fulltime % Parttime % 0-16 uur 16-28 uur 28-36 uur

man 641 55,1% 544 84,9% 97 15,1% 10 45 42

vrouw 523 44,9% 171 32,7% 352 67,3% 29 179 144

Totaal 1164 100,0% 715 61,4% 449 38,6% 39 224 186

Verschil 2009 en 2008

man 16 2,6% 11 2,1% 5 5,4% 2 1 2

vrouw 27 5,4% 23 15,5% 4 1,1% -1 -9 14

Totaal 43 3,8% 34 5,0% 9 2,0% 1 -8 16

Fulltime/partime 31-12-2009

Totaal

Fulltime/partime 31-12-2009

Vrouw

Fulltime/partime 31-12-2009

Man

Parttime

38,6%

Parttime

67,3%

Parttime

15,1%

Fulltime

61,4%

Fulltime

32,7%

Fulltime

84,9%
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Op 31 december 2009 was 42,4% van de 
ambtelijke medewerkers ingeschaald in 
de schalen 9 en hoger. Daarvan waren 
67% man en 33% vrouw. In de lagere 
salarisschalen (1 t/m 4) zit 6,8% van de 
medewerkers waarvan 52% man en 48% 
vrouw. In de schalen 5 t/m 8 zit 50,9% 
van de totale populatie, daarvan is het 
merendeel vrouw (54%).

Salarisopbouw Personeelssterkte per salarisschaal

Gemeente
Emmen

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal %

1 0 1 1 0,1% 0 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1%

2 1 8 9 0,8% 1 7 8 0,8% 1 7 8 0,7% 1 1 0,1% 1 1 0,1%

3 5 5 10 0,9% 4 4 8 0,8% 16 1 17 1,6% 5 7 12 1,1% 2 7 9 0,8%

4 91 29 120 10,7% 42 31 73 7,0% 42 33 75 6,9% 45 31 76 6,8% 35 32 67 5,8%

5 80 55 135 12,0% 61 44 105 10,1% 56 48 104 9,6% 68 45 113 10,1% 77 44 121 10,4%

6 87 95 182 16,2% 75 102 177 17,0% 76 102 178 16,4% 73 102 175 15,6% 72 106 178 15,3%

7 42 65 107 9,5% 39 67 106 10,2% 40 80 120 11,0% 41 91 132 11,8% 43 96 139 11,9%

8 77 57 134 11,9% 75 56 131 12,6% 73 57 130 11,9% 77 62 139 12,4% 81 74 155 13,3%

9 94 56 150 13,3% 80 57 137 13,1% 82 62 144 13,2% 79 62 141 12,6% 83 69 152 13,1%

10 76 24 100 8,9% 77 26 103 9,9% 85 35 120 11,0% 82 42 124 11,1% 86 39 125 10,7%

10A 43 19 62 5,5% 47 24 71 6,8% 49 21 70 6,4% 55 23 78 7,0% 60 26 86 7,4%

11 26 7 33 2,9% 32 5 37 3,5% 31 5 36 3,3% 32 8 40 3,6% 29 8 37 3,2%

11A 15 6 21 1,9% 12 5 17 1,6% 14 6 20 1,8% 17 4 21 1,9% 19 5 24 2,1%

12 25 7 32 2,8% 27 8 35 3,4% 22 8 30 2,8% 20 11 31 2,8% 25 7 32 2,7%

13 15 1 16 1,4% 16 2 18 1,7% 17 3 20 1,8% 18 4 22 2,0% 17 6 23 2,0%

14 2 2 4 0,4% 2 1 3 0,3% 2 1 3 0,3% 2 2 4 0,4% 1 2 3 0,3%

15 5 0 5 0,4% 7 7 0,7% 6 6 0,6% 5 5 0,4% 6 6 0,5%

16 2 1 3 0,3% 4 1 5 0,5% 4 1 5 0,5% 4 1 5 0,4% 3 1 4 0,3%

17 1 0 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1%

Totaal 687 438 1125 602 441 1043 617 471 1088 625 496 1121 641 523 1164

Personeelssterkte per salarisschaal

Gemeente
Emmen

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal %

1 t/m 4 97 43 140 12,4% 47 43 90 8,6% 59 42 101 9,3% 51 39 90 8,0% 38 40 78 6,7%

5 t/m 8 286 272 558 49,6% 250 269 519 49,8% 245 287 532 48,9% 259 300 559 49,9% 273 320 593 50,9%

9 t/m 11 239 106 345 30,7% 236 112 348 33,4% 247 123 370 34,0% 248 135 383 34,2% 258 142 400 34,4%

11A  t/m 17 65 17 82 7,3% 69 17 86 8,2% 66 19 85 7,8% 67 22 89 7,9% 72 21 93 8,0%

Totaal 687 438 1125 602 441 1043 617 471 1088 625 496 1121 641 523 1164

Verschil t.o.v. het vorige jaar

Gemeente
Emmen

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 -1 -1 0 0 0 0 -7 -7 0 0 0

3 -1 -1 -2 12 -3 9 -11 6 -5 -3 0 -3

4 -49 2 -47 0 2 2 3 -2 1 -10 1 -9

5 -19 -11 -30 -5 4 -1 12 -3 9 9 -1 8

6 -12 7 -5 1 0 1 -3 0 -3 -1 4 3

7 -3 2 -1 1 13 14 1 11 12 2 5 7

8 -2 -1 -3 -2 1 -1 4 5 9 4 12 16

9 -14 1 -13 2 5 7 -3 0 -3 4 7 11

10 1 2 3 8 9 17 -3 7 4 4 -3 1

10A 4 5 9 2 -3 -1 6 2 8 5 3 8

11 6 -2 4 -1 0 -1 1 3 4 -3 0 -3

11A -3 -1 -4 2 1 3 3 -2 1 2 1 3

12 2 1 3 -5 0 -5 -2 3 1 5 -4 1

13 1 1 2 1 1 2 1 1 2 -1 2 1

14 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 -1 0 -1

15 2 0 2 -1 0 -1 -1 0 -1 1 0 1

16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal -85 3 -82 15 30 45 8 25 33 16 27 43
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Personeelssterkte per salarisschaal

Gemeente
Emmen

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal %

1 0 1 1 0,1% 0 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1%

2 1 8 9 0,8% 1 7 8 0,8% 1 7 8 0,7% 1 1 0,1% 1 1 0,1%

3 5 5 10 0,9% 4 4 8 0,8% 16 1 17 1,6% 5 7 12 1,1% 2 7 9 0,8%

4 91 29 120 10,7% 42 31 73 7,0% 42 33 75 6,9% 45 31 76 6,8% 35 32 67 5,8%

5 80 55 135 12,0% 61 44 105 10,1% 56 48 104 9,6% 68 45 113 10,1% 77 44 121 10,4%

6 87 95 182 16,2% 75 102 177 17,0% 76 102 178 16,4% 73 102 175 15,6% 72 106 178 15,3%

7 42 65 107 9,5% 39 67 106 10,2% 40 80 120 11,0% 41 91 132 11,8% 43 96 139 11,9%

8 77 57 134 11,9% 75 56 131 12,6% 73 57 130 11,9% 77 62 139 12,4% 81 74 155 13,3%

9 94 56 150 13,3% 80 57 137 13,1% 82 62 144 13,2% 79 62 141 12,6% 83 69 152 13,1%

10 76 24 100 8,9% 77 26 103 9,9% 85 35 120 11,0% 82 42 124 11,1% 86 39 125 10,7%

10A 43 19 62 5,5% 47 24 71 6,8% 49 21 70 6,4% 55 23 78 7,0% 60 26 86 7,4%

11 26 7 33 2,9% 32 5 37 3,5% 31 5 36 3,3% 32 8 40 3,6% 29 8 37 3,2%

11A 15 6 21 1,9% 12 5 17 1,6% 14 6 20 1,8% 17 4 21 1,9% 19 5 24 2,1%

12 25 7 32 2,8% 27 8 35 3,4% 22 8 30 2,8% 20 11 31 2,8% 25 7 32 2,7%

13 15 1 16 1,4% 16 2 18 1,7% 17 3 20 1,8% 18 4 22 2,0% 17 6 23 2,0%

14 2 2 4 0,4% 2 1 3 0,3% 2 1 3 0,3% 2 2 4 0,4% 1 2 3 0,3%

15 5 0 5 0,4% 7 7 0,7% 6 6 0,6% 5 5 0,4% 6 6 0,5%

16 2 1 3 0,3% 4 1 5 0,5% 4 1 5 0,5% 4 1 5 0,4% 3 1 4 0,3%

17 1 0 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1% 1 1 0,1%

Totaal 687 438 1125 602 441 1043 617 471 1088 625 496 1121 641 523 1164

Personeelssterkte per salarisschaal

Gemeente
Emmen

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal %

1 t/m 4 97 43 140 12,4% 47 43 90 8,6% 59 42 101 9,3% 51 39 90 8,0% 38 40 78 6,7%

5 t/m 8 286 272 558 49,6% 250 269 519 49,8% 245 287 532 48,9% 259 300 559 49,9% 273 320 593 50,9%

9 t/m 11 239 106 345 30,7% 236 112 348 33,4% 247 123 370 34,0% 248 135 383 34,2% 258 142 400 34,4%

11A  t/m 17 65 17 82 7,3% 69 17 86 8,2% 66 19 85 7,8% 67 22 89 7,9% 72 21 93 8,0%

Totaal 687 438 1125 602 441 1043 617 471 1088 625 496 1121 641 523 1164

Verschil t.o.v. het vorige jaar

Gemeente
Emmen

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 -1 -1 0 0 0 0 -7 -7 0 0 0

3 -1 -1 -2 12 -3 9 -11 6 -5 -3 0 -3

4 -49 2 -47 0 2 2 3 -2 1 -10 1 -9

5 -19 -11 -30 -5 4 -1 12 -3 9 9 -1 8

6 -12 7 -5 1 0 1 -3 0 -3 -1 4 3

7 -3 2 -1 1 13 14 1 11 12 2 5 7

8 -2 -1 -3 -2 1 -1 4 5 9 4 12 16

9 -14 1 -13 2 5 7 -3 0 -3 4 7 11

10 1 2 3 8 9 17 -3 7 4 4 -3 1

10A 4 5 9 2 -3 -1 6 2 8 5 3 8

11 6 -2 4 -1 0 -1 1 3 4 -3 0 -3

11A -3 -1 -4 2 1 3 3 -2 1 2 1 3

12 2 1 3 -5 0 -5 -2 3 1 5 -4 1

13 1 1 2 1 1 2 1 1 2 -1 2 1

14 0 -1 -1 0 0 0 0 1 1 -1 0 -1

15 2 0 2 -1 0 -1 -1 0 -1 1 0 1

16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal -85 3 -82 15 30 45 8 25 33 16 27 43

Schaalindeling per 31-12-2009

Parttime

38,6%

11a t/m 17

8,0%

9 t/m 11

34,4%

1 t/m 4

6,7%

5 t/m 8

50,9%
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De gemiddelde leeftijd is 45,38 jaar en is ten opzichte van 2008 marginaal gestegen (was 45,20). Op 31 december 2009 
was 21,9% van alle medewerkers 55+. In 2008 bedroeg dat percentage nog 20,6%. Uit vergelijking met landelijke 
cijfers van gemeenten* blijkt, dat in 2008 één op de vijf medewerkers 55 jaar of ouder is (20,8%). In Emmen bedroeg 
dat cijfer in 2008 20,6%. In 2009 is sprake van een stijging naar 21,9%. De stijging valt met name toe te schrijven aan 
het aantal 60+. Vanaf 2006 is sprake van een gestage groei in deze leeftijdscategorie; van 16 medewerkers in 2006 
naar 78 in 2009 en gelet op de leeftijdsopbouw zal dit aantal in de komende jaren verder stijgen.      
In de categorie jongeren valt op dat het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 25-30 jaar steeg van 35 naar 60.

Leeftijdsopbouw

* bron VNG oktober 2009

Leeftijdsopbouw

Gemeente
Emmen

31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal % man vrouw Totaal %

0-20 jaar 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0%

20-25 jaar 1 4 5 0,5% 14 9 23 2,1% 15 7 22 2,0% 14 11 25 2,1%

25-30 jaar 15 32 47 4,5% 14 23 37 3,4% 16 19 35 3,1% 28 32 60 5,2%

30-35 jaar 55 66 121 11,6% 45 77 122 11,2% 36 77 113 10,1% 37 71 108 9,3%

35-40 jaar 86 79 165 15,8% 83 79 162 14,9% 75 87 162 14,5% 69 89 158 13,6%

40-45 jaar 90 80 170 16,3% 93 81 174 16,0% 97 81 178 15,9% 93 84 177 15,2%

45-50 jaar 102 74 176 16,9% 92 85 177 16,3% 92 95 187 16,7% 93 92 185 15,9%

50-55 jaar 142 66 208 19,9% 127 65 192 17,6% 128 65 193 17,2% 130 66 196 16,8%

55-60 jaar 101 34 135 12,9% 126 46 172 15,8% 127 54 181 16,1% 117 60 177 15,2%

60-65 jaar 10 6 16 1,5% 23 6 29 2,7% 39 11 50 4,5% 60 18 78 6,7%

Totaal 602 441 1043 617 471 1088 625 496 1121 641 523 1164

Verschil t.o.v. het vorige jaar

Gemeente
Emmen

31-12-2008 31-12-2009

vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal

0-20 jaar 0 0 0 0 0 0 0 0

20-25 jaar 5 18 1 -2 -1 -1 4 3

25-30 jaar -9 -10 2 -4 -2 12 13 25

30-35 jaar 11 1 -9 0 -9 1 -6 -5

35-40 jaar 0 -3 -8 8 0 -6 2 -4

40-45 jaar 1 4 4 0 4 -4 3 -1

45-50 jaar 11 1 0 10 10 1 -3 -2

50-55 jaar -1 -16 1 0 1 2 1 3

55-60 jaar 12 37 1 8 9 -10 6 -4

60-65 jaar 0 13 16 5 21 21 7 28

Totaal 30 45 8 25 33 16 27 43

Gemiddelde leeftijd

Gemeente
Emmen

31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal man vrouw Totaal

Verschil *

42,10 44,40 46,44 42,27 44,63 46,93 43,03 45,20 47,24 43,11 45,38

0,76 0,82 0,36 0,17 0,23 0,49 0,76 0,57 0,31 0,07 0,18
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Het aantal medewerkers nam per saldo toe met 43. Dit aantal kwam tot stand door een instroom van 105 nieuwe 
medewerkers (43 mannen en 62 vrouwen) en een uitstroom van 62 medewerkers (27 mannen en 35 vrouwen). Het 
uitstroompercentage komt daarmee op 5,5%, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren.    
Binnen de organisatie stroomden 50 medewerkers (23 mannen en 27 vrouwen) door naar een andere functie. 
Het doorstroompercentage van 4,5% is iets lager dan voorgaande jaren. De komende jaren zal dat door het 
loopbaanbeleid naar verwachting toenemen.

Mobiliteit

In- uit en doorstroom

Jaar 2009 Peildatum 31-12-2008 Peildatum 31-12-2009 Verschillen

Dienst M V Totaal M V Totaal M V Totaal

CONC 26 21 47 26 21 47 0 0 0

PUBL 157 210 367 156 230 386 -1 20 19

BELE 66 45 111 72 43 115 6 -2 4

GEBI 144 40 184 146 37 183 2 -3 -1

ONDE 102 86 188 108 89 197 6 3 9

BEDR 130 94 224 133 103 236 3 9 12

Emmen 625 496 1121 641 523 1164 16 27 43

Instroom/doorstroom In dienst *1 Andere dienst *2 Intern *3 Totaal

Dienst M V Totaal M V M V M V M V Tot.

CONC 2 4 6 2 1 3 2 4 6

PUBL 15 43 58 10 30 5 5 8 15 43 58

BELE 11 6 17 7 5 4 1 11 6 17

GEBI 12 1 13 7 0 1 1 4 12 1 13

ONDE 19 18 37 10 12 1 1 8 5 19 18 37

BEDR 7 17 24 7 14 2 1 7 17 24

Emmen 66 89 155 43 62 6 13 17 14 66 89 155

*1 nieuw bij Emmen  *2 van een andere dienst gekomen  *3 binnen de dienst van een andere afdeling gekomen

Uitstroom/doorstroom Uit dienst *4 Andere dienst *5 Intern *6 Totaal

Dienst M V Totaal M V M V M V M V Tot.

CONC 2 4 6 2 2 2 2 4 6

PUBL 16 23 39 8 11 3 4 5 8 16 23 39

BELE 5 8 13 4 6 1 2 5 8 13

GEBI 10 4 14 6 4 4 10 4 14

ONDE 13 15 28 4 7 1 3 8 5 13 15 28

BEDR 4 8 12 3 5 1 2 1 4 8 12

Emmen 50 62 112 27 35 6 13 17 14 50 62 112

*4  uit dienst bij Emmen  *5  naar een andere dienst gegaan  *6 binnen de dienst naar een andere afdeling gegaan

Verschil 16 27 43 16 27 0 0 0 0 16 27 43

Instroom = *1, Uitstroom = *4, Doorstroom = *2 en *3; *5 en *6

In- door en uitstroom M V Totaal

Stand 31-12-2008 625 496 1121

Instroom 43 62 105

Uitstroom 27 35 62

Stand 31-12-2009 641 523 1164

Percentage instroom 6,9% 12,5% 9,4%

Percentage uitstroom 4,3% 7,1% 5,5%

Doorstroom 23 27 50

Percentage door-
stroom

3,7% 5,4% 4,5%
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De formatie nam in vergelijking met het vorige verslagjaar met 51,75 fte toe. Deze groei is voor een belangrijk deel 
toe te schrijven aan de afdeling Maatschappelijke Zaken en Zorg. De formatie van schuldhulpverlening is toegenomen 
met bijna 30 formatieplaatsen. De sterke groei van dit taakveld is een direct gevolg van de slechte economische 
situatie. Daarnaast heeft o.a. een beperkte groei plaatsgevonden op het taakveld digitalisering van dienst-verlening 
en de beleidsontwikkeling op het sociaal domein bij de dienst Beleid. 
De bezetting steeg met 44,5 fte. Het aantal vacatures bedroeg op 31 december 2009 in totaal 65,81 fte.

Formatie

Formatie (in fte) per peildatum

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009
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Bezetting (in fte) per peildatum

31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009

1150,00

1100,00

1050,00

1000,00

950,00

900,00

850,00

800,00

1044,48
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959,55

1004,95
1030,50

1082,25

905,46
944,80

971,94

1016,44

Formatieoverzicht

Gemeente 
Emmen

31-12-2009 verschil*

uren fte fte

Formatie 38961,16 1082,25 51,75

Bezetting 36591,99 1016,44 44,50

Onder(-)/over(+)bezetting -2369,17 -65,81

* t.o.v. het vorige jaar

Formatieoverzicht

Gemeente
Emmen

31-12-2006 verschil* 31-12-2007 verschil* 31-12-2008 verschil*

uren fte fte uren fte fte uren fte fte

Formatie 34543,85 959,55 -84,93 36178,05 1004,95 45,39 37098,15 1030,50 25,56

Bezetting 32596,39 905,46 -85,87 34012,72 944,80 39,34 34992,98 971,94 27,14

Onder(-)/over(+)bezetting -1947,46 -54,10 -2165,33 -60,15 -2105,17 -58,56
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In het verslagjaar 2009 komt het percentage gevoerde functioneringsgesprekken uit op ca. 57%. Dit ligt onder 
het gewenste streefcijfer. Het streefcijfer ligt concernbreed op 70%. Vanwege bijvoorbeeld; ziekte, vertrek van 
medewerkers en de aanstelling van nieuwe medewerkers zal een maximale score nimmer worden bereikt. Naast 
de reguliere functioneringsgesprekken worden er met betrekking tot het functioneren van medewerkers ook 
andersoortige gesprekken gevoerd. Zo zijn er in het verslagjaar ook gesprekken gevoerd met circa 130 medewerkers 
in het kader van het loopbaanbeleid (circa 10% van het personeelsbestand). Bijna alle medewerkers die meedoen 
aan de pilot loopbaanontwikkeling hebben een potentieelprofiel- en een loopbaanadviesgesprek gevoerd met 
hun leidinggevende. Verder hebben alle leidinggevenden die in het verslagjaar hebben geparticipeerd in het 
managementdevelopment-programma ook een dergelijk gesprek gevoerd. In 2010 zal door het directie-team wel 
extra gestuurd worden op functioneringsgesprekken. In het kader van de doorontwikkeling en de verdere invoering 
van het loopbaanbeleid zal het gebruik en de mate waarin dit personeelsinstrument wordt toegepast, nadrukkelijk 
op de agenda komen. Tot slot wordt er op gewezen dat naast de formele functioneringsgesprekken er ook periodieke 
voortgangsgesprekken worden gevoerd met medewerkers die betrekking hebben op de uitvoering van het werk en 
de daarmee samenhangende prestaties. Van deze gesprekken zijn geen cijfers bekend.

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken

Emmen Aantal 31-12 Verschil
vorig jaar

Jaar Wel Niet Mdw. % Wel

2005 596 529 1125 53,0% -28,5%

2006 786 257 1043 75,4% 22,4%

2007 818 270 1088 75,2% -0,2%

2008 770 351 1121 68,7% -6,5%

2009 Aantal 31-12 2008 Verschil
 vorig jaar

Dienst Wel Niet Mdw. % Wel

CONC 32 15 47 68,1% 38,3% 29,8%

PUBL 164 222 386 42,5% 64,6% -22,1%

BELE 71 44 115 61,7% 87,4% -25,7%

GEBI 83 100 183 45,4% 59,2% -13,8%

ONDE 132 65 197 67,0% 71,8% -4,8%

BEDR 179 57 236 75,8% 77,7% -1,9%

Emmen 661 503 1164 56,8% 68,7% -11,9%

2009

2008

2007

2006

2005

43,2%

31,3%

24,8%

24,6%

47,0%

56,8%

68,7%

75,2%

75,4%

53,0%

 wel      niet 
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Het gemiddelde ziekteverzuim steeg in 2009 licht met 0,27%. Het verzuimpercentage bedroeg 5,87%. Daarmee is de 
doelstelling voor 2009 (5,4%) niet gehaald. Ondanks de zorgen rondom een aangekondigde grieppandemie, lag het 
gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker in het afgelopen jaar met een frequentie van 1,98 iets lager dan in 
2008 (2,09). Het streefcijfer van 1,9 werd dit jaar nagenoeg gehaald. De ziekteduur nam gemiddeld met een dag per 
ziektegeval toe.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Gemeente Emmen 2006 verschil * 2007 verschil * 2008 verschil * 2009 verschil *

Personeelssterkte 913,47 -105,69 926,57 13,10 960,90 34,33 996,77 35,87

Beschikbare dagen 333.410,8 -38.510,3 338.230,3 4.819,5 350759,3 12.529,0 363864,8 13.105,5

Ziektedagen 22.679,0 -4.857,3 20.517,7 -2.161,3 19.631,0 -886,7 21.357,5 1.726,5

Ziektemeldingen 1.932 -131 1.951 19 2.004 53 1.978 -26

Meldingsfrequentie 2,12 0,10 2,11 -0,01 2,09 -0,02 1,98 -0,11

Verzuimpercentage % 6,80 -0,60 6,07 -0,73 5,60 -0,47 5,87 0,27

man

Personeelssterkte 585,50 -106,76 579,75 -5,75 595,04 15,29 602,71 7,67

Beschikbare dagen 213.696,2 -38.917,4 211.619,2 -2.077,0 217.193,4 5.574,3 220.000,3 2.806,9

Ziektedagen 12.740,0 -5.567,3 11.548,4 -1.191,6 10.514,2 -1.034,2 11.471,3 957,1

Ziektemeldingen 1.020 -147 1.008 -12 983 -25 990 7

Meldingsfrequentie 1,74 0,05 1,74 0,00 1,65 -0,09 1,64 -0,01

Verzuimpercentage % 5,96 -1,29 5,46 -0,50 4,84 -0,62 5,21 0,37

vrouw

Personeelssterkte 327,97 1,07 346,82 18,85 365,87 19,05 394,06 28,19

Beschikbare dagen 119.714,6 407,1 126.611,2 6.896,6 133.565,8 6.954,7 143.864,5 10.298,6

Ziektedagen 9.938,0 709,0 8.969,3 -968,7 9.116,8 147,5 9.886,2 769,4

Ziektemeldingen 912 16 943 31 1.021 78 988 -33

Meldingsfrequentie 2,78 0,04 2,72 -0,06 2,79 0,07 2,51 -0,28

Verzuimpercentage % 8,30 0,56 7,08 -1,22 6,83 -0,25 6,87 0,04

* = verschil t.o.v. het vorige jaar
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Peter Stoker
adviseur strategisch acquisitie
“Ik probeer Emmen nationaal en internationaal op de kaart 
te zetten, allemaal met het oog op het vergroten van de 
werkgelegenheid. Ik doe dit werk nu bijna tien jaar. Daarvoor 
heb ik van alles gedaan, ik was onder meer arbeidsbemiddelaar 
bij het arbeidsbureau. Als ik één ding geleerd heb, is het wel 
dat werk belangrijk is voor mensen. Om werk te realiseren, heb 
je werkgevers nodig en daar richt ik me op. Ik lever graag een 

zinvolle bijdrage aan de Emmense samenleving en heb bewust 
gekozen voor mijn werk bij de gemeente. In de loop der jaren 
heb ik een groot netwerk opgebouwd. Ik ken veel mensen en 
andersom weet men mij ook te vinden, daar ben ik best trots op. 
Het is ook een valkuil, want voordat je het weet, is je agenda te 
vol. Een verbeterpunt voor de gemeentelijke organisatie vind ik de 
onderlinge communicatie en afstemming. Het verbaast me soms 
dat mensen niet de moeite nemen om op een e-mail te reageren of 
hun elektronische agenda niet gebruiken.”
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