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Gemeente Alphen aan den Rijn levert nu en in de toekomst toonaangevende dienstverlening. Dit doen we voor mensen door
mensen, vanuit een wendbare organisatie waar het leuk werken is. Gemeente Alphen aan den Rijn verkent nieuwe wegen en
verlegt oude grenzen. We verwelkomen andere

Hoofdlijnen uit: ‘Gemeente Alphen

collega’s en nemen afscheid van ingesleten patronen en gewoontes.

We omarmen ambities en staan tegelijkertijd met beide benen aan de grond. Deze tijd, waarin de gemeenten grote

aan den Rijn als werkgever’

verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld met een beperkte financiële ruimte, doet een stevig beroep op ieders inzet,



Alphen aan den Rijn is een ambitieuze,
vooruitstrevende, professionele en

kennis en creativiteit.

Stevig in
je schoenen staan

resultaatgerichte organisatie.
We vragen veel van onze medewerkers,



maar stellen daar ook veel tegenover:
 grote diversiteit in functies;
 boeiende en inspirerende omgeving;
 afwisselend en uitdagend werk;
 veel eigen verantwoor delijkheid;
 ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 goede arbeidsvoorwaar den.


Talent en initiatief krijgen ruimte, waarbij
wij de kracht van een gevarieer de
personeelssamenstelling optimaal
benutten.

Al deze veranderingen hebben verstrekkende
gevolgen voor onze organisatie en voor de
ruim 900 medewerkers die daarvan deel
uitmaken. Hun motivatie en kwaliteit zijn
doorslaggevend voor de richting die wij als
gemeente

inslaan.

Als

werkgever

wil

Gemeente Alphen aan den Rijn hen daarin
optimaal ondersteunen en stimuleren, zodat
wij de juiste mensen aan ons binden en
nieuwe

talenten

weten

aan

te

trekken.

Daarin combineren wij de maatschappelijke
betrokkenheid van een overheidsorganisatie
met de zakelijke, resultaatgerichte aanpak
van een onderneming. Gemeente Alphen aan
den Rijn vraagt om mensen die initiatief
tonen en stevig in hun schoenen staan,
welke functie dan ook.

in
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Buiten de gebaande
paden treden
De wereld verandert snel. Onze (maatschappelijke) opgaven staan centraal en we dragen daar allemaal aan bij.

Om aan de verscheidenheid in wensen en behoeften van onze inwoners tegemoet te komen, dagen wij onze
medewerkers uit om het beste uit henzelf te halen. Dat vraagt om flexibiliteit. Gemeente Alphen aan den Rijn is
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een lerende organisatie, die haar voordeel doet met voortschrijdend inzicht en zich verder

Alphen aan den Rijn als

durft te

ontwikkelen. Onze medewerkers voelen zich vrij om out-of-the-box te denken en met vernieuwende

werkgever’

oplossingen te komen. Zij krijgen de ruimte om buiten de gebaande paden te treden als dit de kwaliteit van



onze

dienstverlening

ten

goede

komt.

Dit

alles

vertaalt

zich

in

vier

kerncompetenties

voor

Gemeente Alphen aan den Rijn
ontwikkelt zich tot netwerk-

alle

organisatie, waarin mensen elkaar

medewerkers: resultaatgericht, klantgericht, samenwerkingsgericht en veranderingsbereid.

actief opzoeken om effectief
samen te werken.



Wij zijn een lerende organisatie,

Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan in onze organisatie hand in hand. We zitten niet op vaste uren op vaste

waarin ontwikkeling en innovatie

werkplekken of teams, maar vinden elkaar in wisselende samenstellingen rondom een thema, project of

centraal staan.

opdracht. We sturen op resultaat, niet op inzet of aanwezigheid. Medewerkers krijgen daarin veel



belangrijke gewenste eigenschappen

verantwoordelijkheid, maar voelen en nemen die ook vanuit zichzelf. Van leidinggevenden verwachten wij dat zij
de regie stevig in handen houden, maar ook dat zij via de principes van dienend leiderschap alle spelers

Ondernemerschap en daadkracht zijn
voor medewerkers.



Vertrouwen en verantwoordelijk
heid zijn hierbij essentieel.

aanzetten om hun eigen rol op een effectieve manier in te vullen en uit te dragen.


Deze waarden vormen
ook de basis voor het
tijd- en plaatsonafhankelijk
werken met een goede balans
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werk en privé.

Hollen en op tijd
stilstaan
In onze dynamische organisatie ligt de lat

hoog. Medewerkers, op welke functie dan

ook, durven te vlammen en te vallen. Zij zijn

gemotiveerd om het beste uit zichzelf te
halen,

maar

herkennen

ook

hun

grenzen. Met de introductie van plaats- en
tijdonafhankelijk werken en de ontwikkeling
tot

een

belang

netwerkorganisatie
van

een

groeit

continue

het

dialoog.

Medewerkers bewegen zich door de hele
organisatie heen en bepalen zelf hoe, wanneer
en waar zij werken. Daardoor wordt het ook
steeds belangrijker om duidelijk aan te geven
wat de wensen en de mogelijkheden zijn.

Wie holt, moet op z’n tijd even stilstaan. Ons personeelsbeleid is erop gericht om dat evenwicht te bewaken.
Wij houden bijvoorbeeld rekening met de levensfase
waarin iemand zich bevindt, omdat een jonge stagiair
nu eenmaal andere behoeften en mogelijkheden heeft

Hoofdlijnen van ons P&O beleid:


De focus ligt de komende jaren op
ontwikkeling, mobiliteit en de dialoog.



Bij ontwikkeling gaat het om zowel de

dan een actieve senior. Bovendien voeren wij een actief

doorontwikkeling van de or ganisatie

gezondheidsbeleid voor een veilige en vitale werk-

als de persoonlijke ontwikkeling van

omgeving waarin een goede balans tussen inspanning
en ontspanning gewaarborgd is.

medewerkers en leidinggevenden.


Strategische PersoneelsPlanning is
voor Gemeente Alphen aan den Rijn
een belangrijk management- en
sturingsinstrument
 Duurzame inzetbaarheid,
gezondheidsbeleid, beloningsbeleid,
en integriteitsbeleid vormen
de basis.
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Fit en vitaal
blijven

Hoofdlijnen uit het Gezondheidsbeleid


Het vitaliteitsbeleid biedt jaarlijks een gevarieerde
activiteitenagenda op het gebied van gezondheid,
voeding en beweging. Dit aanbod is ook een vorm
van waar dering voor alle inzet.



Het arbeidsomstandighedenbeleid voert alle wettelijk
verplichte onderdelen van de Arbowet uit als basis voor een
veilige, gezonde en vitale organisatie. De arbo- en
preventiemedewerker stuurt sterk op preventie.



Het verzuimbeleid draait vooral om beïnvloeden van ge drag.
Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Door te sturen op
gedrag en op de sociale omgeving, houden we grip op het

Onze medewerkers zijn de belangrijkste troef om alle ambities en hooggespannen verwachtingen te verwezenlijken. Daarom investeert Gemeente Alphen aan den Rijn bewust in een vitale, gezonde en veilige werkomgeving.
Daarbij gaan wij een stap verder dan de wettelijke arbo-eisen. Met een uitdagend aanbod sturen wij op
meer bewustwor ding op het gebied van een gezonde levensstijl, maar wij proberen de mentale en fysieke vitaliteit
van medewerkers ook daadwerkelijk te bevorderen. Wie goed in zijn vel zit, letterlijk en figuurlijk, komt tot
betere prestaties, zowel individueel als in teamverband. Werkplezier vinden wij daarom belangrijk. Om vinger aan
de pols te houden en actief bij te sturen, meten we wekelijks het werkplezier bij onze medewerkers en vragen wij onze
medewerkers om hun mening en tips over onze organisatie.

Ons gezondheidsbeleid bestaat uit het vitaliteitsbeleid, het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid.
De hierin vastgelegde regelingen vormen een eenheid en versterken elkaar. Door preventief te sturen op een
organisatiecultuur waarin collega’s zich gehoord, gesteund, gewaardeerd en uitgedaagd voelen, ontstaat een
omgeving waarin mensen tot hun recht komen. De uitdagingen van onze gemeente vragen om sterke schouders
en krachtige oplossingen. De ambities om een lange adem en uithoudingsvermogen. Het gezondheidsbeleid
sterkt onze medewerkers in die benodigde fysieke en mentale conditie.
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verzuim.

Hoofdlijnen uit ‘Arbeidsmarktbeleid’

Meebewegen
met de toekomst



Gemeente Alphen aan den Rijn profileert zich continu
als aantrekkelijke en moderne werkgever bij potentiële,
huidige en oud-medewerkers.



In onze arbeidsmarktcommunicatie kiezen wij voor een
gerichte doelgroepenbenadering, met bijzondere aandacht
voor stagiairs.



(online) netwerken en samenwerkingsverbanden nemen
een belangrijke plaats in bij de arbeidsmarktbenadering.



Waar mogelijk kijken we naar kansen voor mensen met een
uitkering en/of een beperking.



Wij geven onze nieuwe medewerkers een warm welkom
met een uitgebreid introductieprogramma en zorgen middels
exitgesprekken ook voor een positief afscheid. Als lerende
organisatie luisteren wij zowel naar positieve als negatieve

Ons arbeidsmarktbeleid is een belangrijk instrument om gekwalificeerde, gemotiveerde medewerkers te vinden
en te binden. Daarbij richten wij ons niet alleen op nieuwe mensen, maar evengoed op bestaande collega’s en
oud-medewerkers. Zij zijn allemaal ambassadeurs van onze organisatie. Zij dragen extern uit wat wij ons intern
ten doel stellen. Zij maken waar wat wij aan onze klanten en partners beloven. Zij helpen ons om het traditionele
imago om te buigen naar een dynamische, moderne uitstraling van een organisatie die haar klanten voorop stelt.
Om Gemeente Alphen aan den Rijn te profileren als een goede ‘zo niet de beste’ werkgever in gemeenteland,
presenteren wij ons op een duidelijke, herkenbare manier. Daarin bewegen wij soepel mee met de koers die wij
als organisatie uitzetten, met de doelgroepen tot wie wij ons richten en met de verwachtingen die klanten van
ons hebben. Daarnaast nemen wij actief deel aan verschillende samenwerkingsverbanden en netwerken,
waardoor wij constant voeling houden met de arbeidsmarkt. Om die reden besteden wij ook bijzondere aandacht
aan het stage-beleid, omdat deze jonge medewerkers ons een frisse blik tonen op de toekomst en wij, als
werkgever, daarmee ons voordeel kunnen doen.
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ervaringen.

Groei en mobiliteit zijn zowel belangrijk voor het carrièreperspectief van
de individuele medewerker, als voor een duurzame ontwikkeling van onze
organisatie. Om snel in te spelen op alle lokale en landelijke veranderingen
blijven wij wendbaar, met medewerkers en leidinggevenden die breed en
flexibel inzetbaar zijn. Medewerkers die zich aan ons verbinden, stellen
zich open voor verbeteringen en herkennen een kans als die zich voordoet.
Zij voelen zich door hun leidinggevenden ondersteund in hun persoonlijke

Met grote
stappen groeien

doelstellingen en dragen met trots hun steentje bij aan de gedeelde
ambities. Zo ontstaat een dynamiek die de ambtelijke organisatie in
beweging houdt en verder brengt, stap voor stap.

Om die stappen te maken, is vertrouwen een sleutelwoord. Het vertrouwen
dat je fouten mag maken, omdat groei nu eenmaal omwegen, obstakels

Hoofdlijnen uit ‘Ontwikkeling & Mobiliteit’


Voor Gemeente Alphen aan den Rijn zijn Ontwikkeling
en Mobiliteit een gedeelde verantwoor delijkheid en
als zodanig even noodzakelijk als vanzelfsprekend.





Ook bij Ontwikkeling en Mobiliteit nemen netwerken en

en tempoverschillen kent. Het vertrouwen dat de organisatie meebeweegt
met de verandering, zonder te verzanden in bureaucratische regels of vastgeroeste structuren. Het vertrouwen krijgen én verdienen om keuzes te
maken. Dat basisvertrouwen ontstaat als medewerkers en leidinggevenden

samenwerkingsverbanden een belangrijke plaats in.

vaak en intensief met elkaar samenwerken, in een veilige en collegiale

Kennisvergaring zet aan tot kennisdeling; wie een training

omgeving die mensen uitnodigt om hun kop boven het maaiveld uit

heeft gevolgd, deelt de opgedane kennis met collega’s.

te steken.

De organisatieontwikkeling verloopt or ganisch:
veranderingen worden niet opgelegd maar ontstaan
werkenderwijs en pr oefondervindelijk.
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Zelf je richting
bepalen
De baan voor het leven bestaat niet meer, ook niet in gemeenteland. Zelfs als iemand jarenlang bij dezelfde
werkgever in dienst blijft, veranderen de aard en de invulling van de functie. Met de huidige landelijke dynamiek,
gekoppeld aan onze lokale ambities, is dat ook het geval binnen Gemeente Alphen aan den Rijn. Zo kan je bij
Gemeente Alphen aan den Rijn flexibel werken aan tijdelijke opdrachten en projecten die aansluiten bij jouw
ambities en competenties. En vanuit onze Young Professional Pool worden jonge professionals ingezet op
opdrachten door de hele organisatie heen. Dit alles vraagt om een andere houding van bestaande en nieuwe
medewerkers: open, gedreven en nieuwsgierig. Zoals wij van onze inwoners steeds meer verlangen dat zij de
regie nemen over hun leven, zo verwachten wij dat ook van onze medewerkers.
Leidinggevenden vervullen een cruciale rol in het stimuleren en faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling.
Zij vormen de schakel tussen de drijfveren van de medewerkers en de ambities van de organisatie. Zij hebben
zicht op de actuele ontwikkelingen en kijken met een brede blik over de scheidslijnen van hun eigen team heen.
De medewerker is verantwoor delijk voor de uitvoering van het loopbaanplan, maar leidinggevenden dragen
daartoe nieuwe inzichten aan. Zij zijn het vliegwiel voor individuele medewerkers en daarmee ook voor de hele
organisatie.
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Hoofdlijnen uit ‘Ontwikkeling en Mobiliteit’


Gemeente Alphen aan den Rijn zet stevig in op de
ontwikkeling van haar leidinggevenden. Zij vervullen een
cruciale rol in de persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit van
medewerkers en daarmee ook in de ontwikkeling van de
organisatie.



Bij persoonlijke ontwikkeling zetten we in op alle vorme n van
leren. Via diverse leergangen besteden we aandacht aan
specifieke groepen binnen de organisatie en aan organisatie-

brede thema’s.
 Kwaliteit en motivatie zijn belangrijke eigenschappen voor
iedere medewerker, omdat zij vanuit die basis breed inzetbaar
zijn binnen de organisatie. Daarnaast zet Gemeente Alphen
aan den Rijn in op ontwikkeling van brede competenties, zoals
digitale vaardigheden en projectmatig weken.

Elkaar uitdagen
en aanspreken
Gemeente Alphen aan den Rijn stuurt op resultaat. De wederzijdse afspraken
over taken en verantwoor delijkheden moeten dan voor iedereen duidelijk zijn.
Daarom is er binnen onze organisatie een continue dialoog; tussen medewerker
en leidinggevende, maar ook tussen medewerkers onderling. Dat gesprek met elkaar
wordt niet alleen tijdens de formele personeelsgesprekken gevoerd, maar ook
tijdens het werkoverleg, in de wandelgangen of bij de koffieautomaat. Het is een
goede gewoonte om uiteenlopende verwachtingen af te stemmen en om elkaar aan
te spreken op houding en gedrag.
Binnen onze organisatie benutten we juist de
kracht van die verschillen. Medewerkers krijgen
de ruimte voor eigen ideeën en oplossingen en

Hoofdlijnen uit ‘De dialoog is overal’


Continue en open dialoog vormt de basis voor



Leidinggevende en medewerker voer en resultaat-

ontwikkeling en mobiliteit.

betrekken daarbij de collega’s die de gewenste

gerichte personeelsgesprekken, vorm en frequentie

kennis

staan vrij.

en

ervaring

in

huis hebben.

In

de

expertise van de ander schuilt een uitdaging, een



personeelsgesprek plaats, gericht op functioneren en

kans. Wat je zelf niet kunt, mag je leren of van
een ander vragen. Vanuit vertrouwen en respect
worden zo alle aanwezige kwaliteiten binnen
de

organisatie

verbonden.

aangesproken

en

met

Een keer per jaar vindt in ieder geval een tweezijdig
persoonlijke ontwikkeling.



Elkaar uitdagen en aanspreken is een tweede natuur binnen
onze organisatie.

elkaar
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Dit Stadhuis
zit als gegoten
Het glazen Stadhuis van onze gemeente is altijd al een bijzonder, beeldbepalend gebouw geweest. De moderne,
transparante uitstraling weerspiegelt onze ambities en verwelkomt onze burgers op een gastvrije manier. Daarnaast werken wij ook op verschillende locaties in de wijken en de kernen, zodat wij voor alle inwoners, bedrijven
en instellingen dichtbij en toegankelijk zijn. Het Stadhuis is verbouwd en opnieuw ingericht, zodat het naadloos
aansluit op onze manier van werken. Het is daardoor zoveel meer dan een fysieke locatie van een verzameling
werkplekken. Onze werkomgeving bestaat niet alleen uit bricks (stenen), maar ook uit bytes (ICT) en behavior
(werkstijl).

Hoofdlijnen uit ‘Anders werken in onze gemeente’




Flexibele werkplekken en smartphones ondersteunen

In een netwerkorganisatie als de onze werken mensen flexibel met elkaar samen, onafhankelijk van tijd en locatie.
Zij vinden elkaar in wisselende samenstellingen, ingegeven door het gewenste resultaat. Zij delen elkaars kennis en

plaats- en tijdonafhankelijk werken, bereikbaarheid en

worden daarin ondersteund door de juiste ICT-instrumenten. Afhankelijk van de activiteiten die zij uitvoeren,

toegankelijkheid.

zoeken zij een passende werkplek voor dat moment. Soms is de afzondering prettig, soms juist de interactie.

Leidinggevende en medewerker maken r esultaatgerichte

Zolang iedereen bereikbaar en vindbaar is, is er ruimte voor een persoonlijke invulling van het werk.

afspraken over werkwijze en – stijl.


Medewerkers krijgen veel verantwoor delijkheid en zoeken
daarbij de benodigde collega’s, kennis en faciliteiten.
 Kennisdeling en digitaal werken wor den gefaciliteerd.


Het Stadhuis is opgedeeld in een slow, medium en

Het Stadhuis komt aan al die eisen tegemoet. Het vraagt van medewerkers dat zij zich openstellen voor samenwerking en dat zij zich bewust zijn van hun eigen toegevoegde waarde. Weten wie je bent en laten zien wat je kunt:
het spiegeleffect van het gebouw schittert nu ook door in onze manier van werken.

fast zone, met bijbehorende ICT instrumenten.
 Een clean desk policy geldt als voorwaar de voor
het delen van werkplekken.
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