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LEGENDE VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Departementen
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VOORWOORD
Elk jaar buigt het Departement Human Resources zich, niet
zonder enige tevredenheid, over de samenstelling van het
jaarrapport. Meer dan een gewone verplichting opgelegd
door de Nieuwe Gemeentewet, is dit een gedroomde kans
om de nodige tijd te nemen om het voorbije jaar te overschouwen en een balans op te maken van de verwezenlijkingen die gerealiseerd werden.
De uitwerking van het nieuwe statuut, een omvangrijk project waarvoor het Departement HR mobiliseerde in 2016,
werd op 1 januari 2017 van kracht. Op het einde van 2016
hadden we het zwaarste achter de rug, maar toch mocht
het project nog niet als afgewerkt beschouwd worden. De
grote inspanningen rond communicatie werden verdergezet in 2017, om er zeker van te zijn dat alle medewerkers
de wijzigingen die het nieuwe statuut met zich meebracht,
zouden begrijpen en toepassen. Eveneens tijdens het afgelopen jaar vonden de allereerste integratiegesprekken
plaats. En uiteindelijk, conform het nieuwe statuut, ontving
het voltallige personeel voor de eerste keer de zo lang verwachte maaltijdcheques. De verdeling ervan wordt beheerd
door HR Access, het nieuwe beheerprogramma voor human
resources.

worden, een belangrijke bijdrage tot de professionalisering
van het humanresourcesbeheer.
We vervolgen dus de ingeslagen weg en houden ons doel
steeds in de gaten: het uitvoeren van de objectieven die
vastgelegd werden in het algemeen beleidsprogramma of,
indien nodig aan te passen. 2017 werd het jaar dat niet alleen voorbehouden was voor de ontwikkeling van de projecten die de vorige jaren opgestart waren, maar eveneens
voor de concretisering ervan.
Veel leesplezier
Dirk Leonard,
Directeur Human Resources

Sinds enkele jaren werkt de Stad dan ook aan de integratie
van alle acitiviteiten die gelinkt zijn aan het humanresourcesbeheer in een enkele tool, HR Access. Deze software
biedt tal van voordelen: ze draagt bij tot de digitalisering van
de HR-data en staat garant voor een administratieve uniformiteit, bovendien wordt daarbij aan de departementen en
de personeelsleden een grotere autonomie geboden. In
2017 werd de tool een realiteit voor de eindgebruiker (medewerkers of managers). De uitrol gebeurde gedurende het
hele jaar, departement per departement, aan de hand van
een vooraf opgemaakte planning. Gezien het grote aantal
gebruikers gebeurde de ingebruikname voor elk departement volgens een specifiek vormingsplan, gebaseerd op
het principe "train the trainer". Om er zeker van te zijn dat de
wijzigingen optimaal verliepen, werd de uitrol ondersteund
door nauwgezette communicatie, aangepast aan de individuele context van elk departement.
Bij de andere grote projecten die in 2017 door ons departement gecoördineerd werden, vermelden we de overgang
tussen twee toegangssystemen tot de vaste benoeming,
als gevolg van de wijziging van de organieke kaders die vorig jaar doorgevoerd werd. Uiteraard mag ook de invoering
van de Hudsontests bij de wervingsprocedure niet vergeten
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KERNCIJFERS
EN BEGROTING

BEGROTING & KERNCIJFERS

BEGROTING1
184.963.957,35€
15%

24%

Salarisuitgaven in 2017

van de begrotingsuitgaven van de Stad
gaat naar de salarissen

14%

70%

1%
Lonen en vergoedingen (zonder
vervoerkosten en zonder kabinetten en mandaten)
Werkgeversbijdrage pensioenen (responsabiliseringsbijdrage
inbegrepen)

Werkgeversbijdrage
lonen
Maaltijdcheques2

€ 27.177.607,28

Werkgeversbijdrage pensioenen
pensions (cotisation(responsabisiliseringsbijdrage
de responsabilisation incluse )
inbegrepen)

€ 27.393.941,59
€ 23.380.095,07

Patronales traitements
Werkgeversbijdrage
lonen

€ 24.214.151,44
€ 1.998.000,00

2
Chèques-repas
Maaltijdcheques

€ 1.849.680,00
€ 125.408.891,70

Lonen en vergoedingen (zonder ver(hors frais devoerskosten
transport et en
hors
cabinets
& mandats)
zonder
kabinetten
en

€ 125.591.171,63

mandaten)

€ 183.848.377,01
€ 184.963.957,35

Salarisuitgaven
Total
Voorziene begroting salariskosten voor 2017 (initieel budget)
Werkelijke begroting salariskosten voor 2017
1
2

Hierin zit het personeel dat beheerd wordt door het Departement Openbaar Onderwijs niet vervat.
Aangezien de maaltijdcheques pas van kracht werden in de loop van het jaar, gaat het om een begroting van 6 maanden.
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KERNCIJFERS3

52%

3.849
3.695,81
84%
242
215

49%

3

Personeelsleden
Voltijdse medewerkers (VTE)
Personeelsleden die voltijds werken
Nieuwe personeelsleden
Personeelsleden die de Stad hebben verlaten

46%
75,3%

Statutaire medewerkers
Statutariseringsgraad

39%

Leidinggevende functies (A11 tot A4) ingenomen door vrouwen

1,97%

Personeelsleden met een handicap

8,40%

Afwezigheden wegens medische redenen

Hierin zit het kabinetspersoneel en het personeel dat beheerd wordt door het Departement Onderwijs niet vervat.
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EEN BEELD
VAN DE STADSADMINISTRATIE

EEN BEELD VAN DE STADSADMINISTRATIE

SAMENSTELLING VAN HET
PERSONEELSBESTAND
Het personeelsbestand van de Stad Brussel is globaal gezien de laatste vijf jaar gestegen van 3717 medewerkers in
2012 naar 3849 in 2017. Op het vlak van VTE is de tendens
gelijklopend. De niveaus A, B en C tellen steeds meer VTE,
het aantal medewerkers in niveau D en E zakt lichtjes.
Meer dan een derde van de personeelsleden heeft een
functie van niveau E (waarvoor geen diploma vereist is).
In dit niveau bevinden zich onder andere het schoonmaakpersoneel en de straatvegers. Niveau C (diploma
hoger secundair onderwijs) neemt bijna een vierde van het
personeelsbestand voor zijn rekening, zoals kinderverzorg-

sters, administratieve medewerkers en loketbedienden.
De derde plaats wordt ingenomen door niveau D (diploma
lager secundair onderwijs), dat ongeveer een vijfde van de
medewerkers telt, waaronder tuiniers en gespecialiseerde
arbeiders. Daarna volgen niveau A (universitair diploma) en
B (hoger onderwijs van het korte type) die respectievelijk
12% en 9% voor hun rekening nemen.
De departementen Demograﬁe en Wegeniswerken staan
op kop op het vlak van personeelsaantallen, met respectievelijk 879,41 en 793,56 VTE in 2017.

Evolutie van het personeelsbestand (VTE) - percentages

Evolutie van het personeelsbestand (VTE) - aantallen
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Niv. A

372,56

378,66

390,82

416,75

432,86

455,66

Niv. B

269,16

279,86

296,35

305,10

313,46

314,52

Niv. C

847,01

826,81

866,37

868,93

904,69

933,81

Niv. D

772,56

764,32

772,82

762,72

778,22

777,52

Niv. E

0%

2012

2013

1.286,09 1.241,29 1.244,00 1.235,16 1.230,54 1.214,30
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2014

2015

2016

2017

Verdeling van het personeelsbestand (VTE) per niveau

Verdeling van het personeelsbestand (VTE) - per
departement
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EEN BEELD VAN DE STADSADMINISTRATIE

STATUTAIREN / CONTRACTUELEN
In 2017 lag het aantal statutairen iets lager dan het aantal
contractuelen. Deze verhouding valt onder meer te verklaren door het grote aantal personen dat met pensioen ging,
waarvan de meerderheid inderdaad statutair was. Wanneer
ze vertrekken, worden ze vervangen door contractuele
personeelsleden, aangezien nieuwe aanwervingen steeds

Verdeling van statutaire en contractuele medewerkers (VTE)

op contractuele basis gebeuren. Met het invoege treden
van het nieuwe statuut en de aanpassing van het organieke
kader in 2017 zou de situatie zich in de loop van de komende jaren beetje bij beetje moeten omkeren.
De niveaus A, C en D tellen elk meer dan 50% statutairen.
Het verschil is vooral opmerkelijk bij niveau D, waar 75%
van de medewerkers statutair is. Dit hoge percentage vast
benoemden is te verklaren door de gemiddelde leeftijd
van de medewerkers van dit niveau, waarvan bijna 60%
ouder is dan 45 jaar. Daartegenover staat het niveau E, waar
minder dan 20% van de personeelsleden vast benoemd is,
aangezien schoonmaakpersoneel niet kan benoemd
worden. Wanneer we het schoonmaakpersoneel niet
meetellen – dit is enkel contractueel – en de talrijke
GeCo-statuten binnen de Stad, dan ligt de statutariseringsgraad rond de 75,3% van het organieke kader.

46%

54%

Statutaire en contractuele medewerkers (VTE)
per niveau - aantallen

600

Contractuelen

500

Statutairen

Stautaire en contractuele medewerkers (VTE) per
niveau - percentages
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Niv E

0

Niv A
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Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

WOONPLAATS
De woonplaats van de medewerkers van de Stad Brussel
is relatief gelijklopend verdeeld over de drie gewesten:
een grote meerderheid van de medewerkers woont in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 36% op het grondgebied
van de Stad Brussel zelf en 33% in de andere gemeenten
van het gewest. Eén derde (31%) woont buiten de gewestgrenzen. In 2016 woonden 4 medewerkers op 5 van niveau
E op het grondgebied van de Stad Brussel of in een andere
gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het
resultaat van specifieke aanwervingscampagnes om laaggeschoold personeel aan te trekken. Voor de vier andere
niveaus is het zo dat ongeveer drie medewerkers op vijf
binnen het Brussels Gewest wonen.

Woonplaats van de personeelsleden volgens
niveau

100%
80%

117

355

306

40%

234
294

60%
226

152

343

243
732

20%
0%

Verdeling van het aantal personeelsleden volgens
woonplaats

185

61

60

294

247

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

31%
36%

33%

BHG - Stad Brussel
BHG - zonder Stad Brussel
Buiten BHG

69%

van de medewerkers woont
in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
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LEEFTIJDSPIRAMIDE
Sinds enkele jaren kunnen we een lichte verjonging van
het personeelsbestand waarnemen. Sinds 2013 komt de
gemiddelde leeftijd in de buurt van 43 jaar. In de loop van
2017 ging het gemiddelde echter weer iets omhoog ten
opzichte van 2016. Desondanks zal de dalende tendens
van de afgelopen jaren zich ook in de toekomst verderzetten: in 2017 was één vijfde van het personeelsbestand 55 of
ouder, de overgrote meerderheid van hen zal binnen dit en
tien jaar met pensioen gaan, ongeacht het niveau. Bovendien had bijna de helft van het personeel (48%) de leeftijd
van 45 jaar of ouder in 2017.

Gemiddelde leeftijd (2012-2017)
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Aantal personeelsleden per leeftijdscategorie

De meerderheid van
de personeelsleden
die in 2017 bij de Stad
werkten, zijn tussen
35 en 54 jaar oud
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ACTIES OM TE
BESCHIKKEN OVER
COMPETENT EN
GEMOTIVEERD
PERSONEEL

1. ACTIES OM TE BESCHIKKEN OVER
COMPETENT EN GEMOTIVEERD PERSONEEL

HET NIEUWE STATUUT
Na twee voorbereidende jaren werd het nieuwe statuut
officieel van kracht op 1 januari 2017. Concreet betekende
dit op het terrein een opeenvolging van de eerste golf integratiegesprekken, de invoering van de maaltijdcheques
in juli 2017 en de voorbereiding van de evaluatiecyclus
(start voorzien in 2018), telkens begeleid van een aangepaste communicatie.

Onafgebroken interne
communicatie
Het communicatieplan voorzag een intense communicatie
in 2016, voor de invoering van het nieuwe statuut. Toch was
ook in 2017 een onafgebroken communicatie noodzakelijk,
ook al konden de nieuwe officiële teksten officieel (online)
geraadpleegd worden. Aan de ene kant werd er gehamerd
op de nieuwe maatregelen indien de behoefte daarvoor
bestond (wanneer bijvoorbeeld een medewerker overstapte naar de HRa-software, was het nuttig aan de nieuwe verlofregels te herinneren). Aan de andere kant werd er bij de
invoering van de maaltijdcheques voor iedereen in juli een
specifieke communicatiecampagne georganiseerd, met
een aangepaste cover voor de PerBruNews die verscheen
in de zomer van 2017: "Maaltijdcheques vanaf de zomer".
Dit was zeker noodzakelijk, aangezien er een tijdsverschil
bestond tussen de dag vanaf wanneer de gepresteerde
dagen geteld werden en het moment waarop de maaltijdcheques effectief ook opgeladen werden op de kaart.

90 personen ondergingen op deze manier een laatste
evaluatie waar een gunstige of ongunstige beoordeling
uitgesproken werd. Hier wordt enkel rekening gehouden
met de integratieperiodes die afgelopen zijn (dwz die zes
maanden geduurd hebben). Bij de overgrote meerderheid
heeft de integratieperiode geleid tot een gunstige beoordeling. Er waren slechts drie ongunstige beoordelingen te
betreuren in 2017.

De evaluatie staat in de
startblokken
In aansluiting op de invoering van het nieuwe statuut, is de
invoering van een systematisch evaluatieproces gepland
voor 1 januari 2018. De eerste vorming hierrond, voor de
VOE (verantwoordelijke organisationele eenheid) vond
plaats in het laatste trimester van 2017. Onder meer volgende onderwerpen kwamen aan bod tijdens deze verplichte
opleiding van één dag (een bijkomende dag is voorzien in
2018): uitleg van de nieuwe procedure, van de rol van de
VOE en kennismaking met de tools en introductie van de
term SMART-objectieven.

Opdeling van de beoordelingsverslagen volgens
departement

20

Maaltijdcheques voor iedereen
Zoals voorzien in het nieuwe personeelsstatuut, werd op
1 juli een systeem van toekenning van maaltijdcheques
ingevoerd. De berekening van het aantal maaltijdcheques
gebeurt in HRa, dat de prikgegevens beheert.

Een integratiegesprek voor de
nieuwkomers
Sinds 2017, na de invoering van het nieuwe statuut, moeten
nieuwe medewerkers een integratieparcours afleggen:
tijdens de eerste zes maanden na hun indiensttreding
worden drie verslagen opgemaakt (na de eerste, derde en
zesde maand). Deze begeleiding is nodig voor hun integratie en hen wegwijs te maken in hun nieuwe job. Na deze
periode is het standaard evaluatiesyteem van toepassing.

15
10
5
0

ORG

HR

FIN

AC

WW STED DEM

Gunstige beoordeling
Ongunstige beoordeling
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OO

REG CJOS EZ

BENOEMING
Naar aanleiding van het organieke kader in 2016 kon de
Stad Brussel het contingent statutairen vervolledigen in
2017, dat een overgangsjaar was tussen twee systemen om
benoemd te worden: het oude, met de voorwaarde te slagen voor een examen, en het nieuwe, zonder examen maar
met een benoeming na drie jaar in functie van een vaste
stageperiode van één jaar voor iedereen, onder bepaalde
voorwaarden en een gunstige evaluatie na afloop van de
stageperiode. Wie reeds geslaagd was voor een examen
uit het oude systeem, behield zijn resultaat: zij konden hun
stageperiode aanvangen. Elk dossier werd geanalyseerd
om er zeker van te zijn dat iedereen aan de toelatingsvoorwaarden tot de stage voldeed (geslaagd voor het taalexamen indien vereist voor de functie, strafregister, verblijfsvergunning ... ).

Opdeling van de toelatingen tot de stage volgens
departement

1

4

2

6
2

14

6

1
4
7
36

Opdeling van de toelatingen tot de stage volgens
niveau

ORG

DEMO

HR

OO

FIN

REG

AC

CJOS

WW

EZ

20
26

3

11

23

STED

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

83 personen werden
toegelaten tot de
stage in 2017

Niveau C
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1. ACTIES OM TE BESCHIKKEN OVER
COMPETENT EN GEMOTIVEERD PERSONEEL

VORMINGEN
Sinds enkele jaren genieten de vormingen extra aandacht binnen de stadsadministratie. In 2017 zette de OE
Vorming het jaar voordien opgestarte projecten verder,
gericht op het administratief personeel enerzijds en op
het arbeiderspersoneel anderzijds. Zoals elk jaar werd het
oorspronkelijke plan aangevuld met enkele nieuwigheden.

Verdeling van het aantal vormingsdagen volgens
niveau1

16%

Verdeling van het aantal vormingsdagen volgens
type1

33%
10%

4%
13%
24%

42%

6%

17%

22%

7%

Niveau A

Niveau D

Niveau B

Niveau E

6%
Niveau C

Gedragsgebonden vormingen
Technische vormingen - adm.
Technische vormingen - arb.
Veiligheid / Welzijn
Informatica
Talen
Nieuwe indiensttredingen

3320

In 2017 werden 5135,8
vormingsgdagen
georganiseerd voor het
personeel.1

inschrijvingen werden
geregistreerd vor het
vormingsplan 2016-20172
1
2

Zonder de externe vormingen

Zonder vormingen uit de catalogus, externe vormingen en vormingen op maat
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Gericht vormingsparcours
Parcours "VOE"
Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe statuut,
organiseerde de OE Vorming nieuwe (verplichte) vormingen voor de VOE (verantwoordelijke organisationele eenheid) in het kader van de nieuwe evaluatieprocedure die in
2018 van start gaat:
• Integratiegesprek: 1 dag – 113 personen
• Planningsgesprek: 1 dag – 400 personen
Parcours "Nieuwe medewerkers - Arbeiders"

153 schoonmakers van het Departement OO kregen een
vorming rond het gebruik van nieuwe schoonmaakproducten.
Openbare aanbestedingen
De wetgeving rond de openbare aanbestedingen werd
gewijzigd in 2017, wat een vorming van vakexperts nodig
maakte. 70 van hen werden uitgenodigd voor een opfrissingscursus rond dit onderwerp, georganiseerd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Aangezien niet iedereen die dit wenste kon deelnemen in
2017, zal deze vorming ook nog de komende twee jaren op
het programma staan en georganiseerd worden volgens
de verschillende kennisniveaus.

Taalplan
De initiatieven tond taalverwerving werden verdergezet in
2017, met de ondersteuning van het Huis van het Nederlands. Vooral de mondelinge kennis van het Nederlands bij
Franstaligen kreeg bijzondere aandacht. Nederlandstaligen
konden dan weer deelnemen aan een nieuwe cursus, die
Franse spelling en grammatica behandelde. Aangezien
deze vorming een groot succes kende in 2017, wordt ze
ook opnieuw opgenomen in het vormingsplan (2018-2019).

91 personeelsleden van verschillende departementen

(Demografie, Aankoopcentrale, Organisatie, Economische
Zaken) namen deel aan conversatietafels Nederlands.

96 personen hebben deelgenomen aan de taalbaden (in
het Nederlands) die tijdens de zomer georganiseerd werden voor Franstaligen.
33 personen namen deel aan de grammatica- en spellingcursus Frans voor de Nederlandstaligen.

BXL20/21
De Stad Brussel heeft beslist zich in het telewerkavontuur
te storten in het kader van het project BXL20/21, met onder meer de verhuizing van het Administratief Centrum, de
digitalisering en de invoering van "New Ways of Working",
waarin telewerken vervat zit.
Het Departement Aankoopcentrale werd gekozen om
deel te nemen aan het pilootproject "Telewerk" in 2018.
Om zich hierop voor te bereiden werden alle personeelsleden (managers en medewerkers) van dit departement
uitgenodigd om deel te nemen aan een vorming die eind
2017 plaatsvond. In dit project komt, naast de technische
voorschriften, ook een benadering van het werk aan bod
die gebaseerd is op vertrouwen en responsabilisering van
de medewerkers. Met dit in het achterhoofd bevatte de
vorming voor de managers dan ook een luik rond management volgens objectieven.

Externe vormingen
Personeelsleden die een vorming over een bepaalde materie willen volgen die niet opgenomen is in het vormingstraject en waarvoor in de catalogus geen vorming bestaat,
kunnen een aanvraag tot externe vorming indienen, op
voorwaarde dat ze verband houdt met hun functie.

383

externe vormingsdagen
werden georganiseerd in 20173

3

Brutocijfer dat geen rekening houdt met het aantal deelnemers
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1. ACTIES OM TE BESCHIKKEN OVER
COMPETENT EN GEMOTIVEERD PERSONEEL

SOBRU
Sinds 2015 kunnen de personeelsleden van de Stad Brussel die zich willen richten tot een sociale dienst terecht bij
de vzw SoBru. De dienst, opgericht in 2014 door de Stad
Brussel en het OCMW van Brussel, stelt aan de personeelsleden een begeleiding door sociaal assistenten
voor, premies en financiële interventies en daarnaast ook
commerciële voordelen.

Premies en interventies
In 2017 bleef het aanbod van premies en sociale interventies onveranderd tegenover wat er het voorbije jaar vastgelegd werd. Naast de premies en interventies gelinkt aan
een evenement of een handicap, kunnen de aanvragers
genieten van interventies in functie van hun jaarlijks belastbaar inkomen. Het gaat hierbij om tussenkomsten bij de
aankoop van een bril, lenzen, hoorapparaten of tandprotheses. Gemiddeld kreeg in 2017 15% van de rechthebbenden
een of andere premie of financiële tussenkomst van SoBru.

Verdeling van de hulp toegekend door het sociaal
comité van SoBru

19%
37%
3%

15%

26%

Riverdance
Voor de eerste keer in het bestaan van SoBru werd een
ontspanningsacitiviteit georganiseerd voor het voltallige
personeel van de aangesloten werkgevers. De medewerkers werden uitgenodigd op een voorstelling van Riverdance op zaterdag 7 oktover 2017 in Paleis 12 van de Heizel.
Tien van de twaalf aangesloten werkgevers wensten aan
dit evenement deel te nemen.
In totaal hebben zich 1341 personeelsleden ingeschreven
en werden 4023 tickets verdeeld.

Voorschotten
Leningen
Hulpgelden
Gecombineerd
Geweigerd

279495,79€ besteed aan premies en interventies
12023 potentiële begunstigden1
1796 premie-aanvragen
509 afspraken bij de sociaal asistenten
Personeelsleden van de 13 werkgevers aangesloten bij SoBru

1
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413

Verdeling van het aantal aanvragen, premies
en interventies

Verdeling van het toegekende budget volgens het
type premie/interventie
1,8%

6,5%

11,1%

352
18,2%

344

12,6%

0,9%
171

6,3%

177

161

20,2%
10%

94
8

12,2%
13

49

0,2%

14

Geboorte & adoptie
Kind van 12 jaar

Verdeling van de behandelde onderwerpen tijdens de sociale
permanenties

Kind met een handicap
Verblijf v.e. kind met een handicap

Familie

Pensioen

Loopbaan

Anciënniteit

Juridische vragen

Huwelijk & wettelijke samenwoonst
Tussenkomst in begrafeniskosten
Bril | lenzen
Tandprothese
Hoorapparaat

Psychologische steun

Sociale zekerheid
Info SoBru
Huisvesting
Schulden
Opvolging van dossiers
Andere financiële vragen

0
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1. ACTIES OM TE BESCHIKKEN OVER
COMPETENT EN GEMOTIVEERD PERSONEEL

Communicatie van de vzw
Sinds 2016 communiceert de vereniging met haar leden
via een gesloten Facebookgroep: asbl SoBru vzw. Alle
rechthebbenden kunnen toegang krijgen tot deze pagina
door een aanvraag te sturen via hun Facebookprofiel. Deze
pagina wordt intern beheerd, eventueel met de steun van
de OE Interne Communicatie van het Departement Human
Resources, die de vzw SoBru bijstaat in haar communicatie. De communicatie bestemd voor het stadspersoneel
wordt achteraf aangepast om gebruikt te worden voor
andere klanten van SoBru. De onlinepublicaties worden
opgeslagen op een website met een privélink, zodanig
dat iedereen toegang heeft tot deze publicaties, zonder
noodzakelijkerwijs een toegang te hebben tot een server
van de Stad.
Volgende publicaties werden gecreëerd door de OE Interne Communicatie:
• Newsletter (op basis van de newsletter bestemd aan
alle personeelsleden van de Stad Brussel) met de laatste
nieuwtjes.

• Papieren brochure (elk personeelslid ontvangt een exemplaar bij de indiensttreding, maar eveneens bij evenementen of uiteenzettingen, ook in de lokalen van de verschillende leden staan ze ter beschikking)
• PerBruNews (personeelskrant van de Stad Brussel): in
2017 werden twee artikels van een dubbele pagina over
SoBru gepubliceerd (nrs. 66 & 70) en een herinnering (nr.
67).
• Brochure ‘Commerciële voordelen’ (met regelmatige
updates): na een specifieke communicatie om een nieuwe
update aan te kondigen met nieuwe promoties (via AlgemeneInfoGen) zijn er pieken in de consultatie waarneembaar. In september was er een piek na de aankondiging van
het voordeeltarief voor de tentoonstelling "Islam, dit is ook
onze geschiedenis", in november toen de korting voor de
tentoonstelling "Pompeii, the immortal city" aangekondigd
werd en in december naar aanleiding van verschillende
kortingen in de horeca.

In 2017 werd deze voordeelbrochure

3500 keer bekeken, 125 keer
gedownload, 43 keer gedeeld
en werd er 1300 keer geklikt
op een van de links (naar reservatiecentrales van
attractieparken bijvoorbeeld)
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KENNISOVERDRACHT
De procedure voor kennisoverdracht maakt deel uit van
een veel breder project, HR+. Het ging van start in 2013
ten gevolge van het optrekken van de pensioenleeftijd
boven de 60 en waardoor het dus noodzakelijk werd dat
de Stad een actief beleid zou voeren op het vlak van leeftijds- en eindeloopbaanbeheer. Dit beleid begint bij de
aanwerving en moet gedurende de volledige
beroepsloopbaan aangehouden worden.
In 2017 ligt het aantal kennisoverdrachten veel lager dan in
2016. In bepaalde gevallen is het immers niet altijd noodzakelijk een kennisoverdacht uit te voeren (wanneer een
hoog aantal personen dezelfde functie uitoefent binnen
een team). De meeste kennisoverdrachten vinden plaats
na een ontslag (4 gevallen op 7). De takenkaarten worden
systematisch bij elke overdracht gebruikt. In 2017 werden
op deze manier zeven takenkaarten opgemaakt, net zoals
zes overdrachtsplannen en twee starterkits).

7 overdrachtsprocedures

7 takenkaarten
6 overdrachtsplannen
2 starterkits
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INTERNE COMMUNICATIE
De belangrijkste missie van de OE Interne Communicatie
bestaat erin informatie te verspreiden via het meest adequate kanaal dat een zo groot mogelijk vooraf gedefinieerd doelpubliek moet kunnen bereiken.

HRa, voorbeeld van interne nabijheidscommunicatie met de
gebruiker
Gedurende het volledige jaar 2017 had de uitrol plaats
van HRa, de software voor humanresourcesbeheer. Uit de
analyse bleek al snel dat de profielen en de behoeften van
de gebruikers erg uiteenloopend zijn, zodanig zelfs dat een
globale en institutionele communicatie het vastgelegde
objectief niet kon halen: het gebruik van HRa door elke gebruiker zonder overgangsperiode. De OE Interne Communicatie werkte nauw samen met de OE ITC van het Departement HR om op het goede moment zo correct mogelijk
te communiceren naar de juiste persoon.
Enkele voorbeelden tonen de complexiteit van communicatie rond HRa aan:

• Gebruikers die "offline" zijn (personeel op het terrein)
zouden het gebruik van een computer op hun werkplaats
ontdekken, absoluut noodzakelijk om verlof aan te vragen;
• De teamverantwoordelijke zou regelmatig moeten inloggen om deze verlof- en andere aanvragen goed te keuren;
• Prikken werd verplicht voor collega's die dat voorheen
niet moesten doen (onder meer om recht te hebben op
maaltijdcheques);
• Een nieuwe rol voor de centrale secretariaten die een
extra werklast betekenen en die vereisen dat snel nieuwe
competenties aangeleerd worden;
• De keuze om geen vormingen te organiseren voor de
meerderheid van de medewerkers maakte het noodzakelijk dat onlinetutorials moesten gecreëerd worden (Prezi),
maar brachten ook het terbeschikkingstellen mee van
andere informatie: nieuwsbrieven, gedetailleerde handleidingen en snelgidsen, tips & tricks in het personeelskrantje.

Communicatie en ondersteuning
van andere projecten
De OE Interne Communicatie maakte integraal deel uit van
talrijke transversale projecten en stond zo garant voor het
luik "interne communicatie", zoals de identificatie van het
doelpubliek en de meest aangepaste communicatiekanalen. De belangrijkste:
• BXL 20/21: een project rond de bouw van het nieuwe
Administratieve Centrum, de verhuizing naar dit gebouw
en de nieuwe manieren van werken die met dit project
samengaan
• Bike Project: een initiatief in samenwerking met Milieu
Brussel en ProVélo om mensen bewust te maken van het
potentieel van de fiets in het woon-werkverkeer
• SoBru: het beheer van het gedeelte interne communicatie
bij de evenementen die de vzw organiseert (Sinterklaas,
Riverdance ... )maar ook de update van de brochure "commerciële voordelen" en de communicatie rond voordeelaanbiedingen
• SHOE-BOX: solidariteitsactie tijdens de eindejaarsperiode
die het personeel ertoe aanzet een schoendoos te vullen
met levensmiddelen voor minderbedeelden
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Organisatie van evenementen

Nieuwsbrieven

De OE Interne Communicatie organiseert terugkerende
evenementen, gaande van het traditionele personeelsbal
over de drink voor personeelsleden die het jaar voordien
met pensioen gingen, tot de rondleiding in het Stadhuis
voor nieuwe medewerkers en, in 2017, een laatste bezoek
op het dak van Parking 58, net voor de sluiting voor het
publiek en de afbraakwerken.

De nieuwsbrieven worden elektronisch verstuurd, via
e-mail in functie van het doelpubliek.

Personeelskrantje
In 2017 rolden er vijf exemplaren van PerBruNews van
de persen, bestemd voor het voltallige stadspersoneel
(papieren versie en onlineversie). Meer dan ooit ging de
ploeg op zoek naar medewerkers van alle niveaus. Vermeldenswaard: meer dan een statisch interview met de nieuwe
burgemeester werd gekozen voor een meer dynamische
invalshoek. De burgemeester werd gevolgd van 's morgens
vroeg, bij het vertrek bij hem thuis tot aan zijn bureau. De
bedoeling was een meer intieme kant te tonen, "onder collega's", in tegenstelling tot de talrijke publicaties in de pers
op dat moment.

• ALGEMENE INFO: bestemd aan alle medewerkers met
een computer van de Stad (+/-2000 personen)
• INFO AC: bestemd aan alle medewerkers van het Administratief Centrum (+/- 780 personen): voornamelijk
voor onderwerpen in verband met de logistiek binnen het
gebouw
• NEWSLETTER A6+: bestemd aan de directies van de
departementen (zie p. 49) (+/- 70 personen)
• NEWSLETTER HRa EXPERT: de uitrol van de software
voor humanresourcesbeheer bracht met zich mee dat er
een infokanaal nodig was naar de HR-experten van de
departementen toe (+/- 150 personen).
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WELZIJN OP HET WERK
De GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk) is belast met de
opvolging van het beleid op het gebied van welzijn van
de werknemers bij het uitvoeren van hun werk. De dienst
voert onder meer volgende activiteiten uit: bezoeken
aan de werkplaatsen, raadgevingen bij bestellingen van
materiaal, raad bij het gebruik van gevaarlijke producten,
geneeskundige onderzoeken, risicoanalyse, beheer van
psychosociale problemen …

De dienst waakt over de gezondheid van toekomstige
personeelsleden, huidige personeelsleden, stagiairs bij de
Stad (alles samen +/- 3700), onderwijzend personeel van
de scholen van de Stad (+/- 4000) en het personeel van de
zogenaamde satellieten van de Stad (+/- 3650), namelijk:
Hulp aan Brusselse Gezinnen, Brusselse Baden, Bravvo,
Brussel Musea-Tentoonstellingen, Brusselse Keukens,
Brusselse Woning, Buurthuizen, Berg van Barmhartigheid
en de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Gezondheidstoezicht op de
werknemers

In 2017 ondergingen 6583 personen verschillende onderzoeken door de GIDPBW. Daarvan waren er 2914 eveneens
onderworpen aan het gezondheidstoezicht tijdens periodieke onderzoeken.
Deze werknemers zijn onderverdeeld in 8 categorieën:
• Werknemers met een risico op beroepsziekten
• Werknemers die een veiligheidsfunctie bekleden
• Werknemers met een waakzaamheidspost
• Werknemers jonger dan 21 jaar
• Werknemers die blootgesteld zijn aan ergonomische
berperkingen
• Stagiairs
• Werknemers die blootgesteld zijn aan psychosociale
risico's

Verdeling van de onderzochte personen volgens
type onderzoek
269
16

602

440

177
73
140

Bovendien formuleert de dienst regelmatig aanbevelingen
om een werkpost aan te passen, dat kan zijn omwille van
een ziekte, een ongeluk of omwille van werkomstandigheden
Deze voorstellen worden gedaan aan de Medisch-Administratieve Commissie en het College, dat de uiteindelijke
beslissing neemt.
Sommige aanpassingen zijn te wijten aan de zwaarte van

2.914

Verdeling van de aanpassingen van de werkpost
per functie

Onderzoek bij de aanwerving
Periodieke onderzoeken
Onderzoek bij de verandering van affectatie
Onderzoeken uitgevoerd bij bescherming van
zwangerschap
Onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van
spontane consultatie
Onderzoeken uitgevoerd bij misselijkheid
Stagiairs

Administratief
personeel

18
31

Arbeiders
OO (behalve schoonmaakpersoneel)

15
10

Kinderverzorgsters
Chauffeurs
Schoonmaakpersoneel

Jobstudenten
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3
22

de arbeid. In 2017 werden 324 voorstellen tot aanpassing
weerhouden.

Verdeling van het aantal informele tussenkomsten
per departement
3,17%

We stellen vast dat arbeiders en schoonmaakpersoneel
het vaakst behoefte hebben aan een aanpassing van hun
werk. Ook kinderverzorgsters zijn vrij goed vertegenwoordigd. De zwaarte van deze beroepen verklaart waarschijnlijk voor een deel deze resultaten.

2,04%

4,75%

0,9%
0,23%
5,88%
5,88%
3,85%

Psychosociale risico's op het
werk
De OE Psychosociale Aspecten staat de werkgever, de
werknemers en de leidinggevenden bij in de toepassing
van de wet op het welzijn op het werk, en meer bepaald in
het gedeelte met betrekking tot de pyschosociale risico's op het werk. De OE werkt ook aan preventie en aan
allerhande problemen die afkomstig zouden kunnen zijn
van de blootstellingen aan aspecten die verband houden
met werkorganisatie, jobinhoud, jobvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werkrelaties. In het kader hiervan
onthaalt en informeert de OE werknemers, geeft ze raad
en begeleidt ze.

39,82%
33,26%

Informele tussenkomsten
In 2017 waren er in totaal 443 informele tussenkomsten
door de preventieadviseurs psychosociale aspecten. Er
werden 42 bemiddelingsgesprekken geteld, 66 tussenkomsten en 335 onthaal- en oriënteringsgesprekken vonden in dit kader plaats.
Formele tussenkomsten
Er werden in 2017 bij de preventieadviseurs psychosociale

2

interventieaanvragen ingediend wegens
aspecten
geweldfeiten, pestgedrag of sexueel grensoverschrijdend
gedrag.
Register van feiten van derden (geweldregister)

24 geweldfeiten geregistreerd.
Daarvan gingen er 9 over verbaal geweld, 11 feiten
Er werden

hadden te maken met fysiek geweld.

4 hadden zowel met fysiek als verbaal geweld te maken.

ORG

WW

REG

HR

STED

CJOS

FIN

DEMO

EZ

AC

OO

Vergelijking van het aantal effectieven en het
aantal informele dossiers per departement

Dossiers
Personeelsleden

50%
40%
30%
20%
10%
0%
ORG

HR
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Afwezigheden om medische
redenen

Verdeling van het afwezigheidspercentage om
medische redenen volgens geslacht
10,34%

8,40%

8,40%

Gemiddeld percentage afwezigheden om medische redenen (met uitzondering van moederschapsverlof en arbeidsongevallen) voor de personeelsleden van de Stad Brussel.

6,41%

Dit percentage is licht gedaald tegenover vorig jaar (2016:
8,56%). Het komt overeen met 29 kalenderdagen per persoon, een cijfer dat overeenkomt met wat er in het algemeen vastgesteld wordt op de Belgische arbeidsmarkt en
een gevolg is van onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd en aandoeningen zoals burn-out, bore-out, en
brown-out die steeds meer voorkomen binnen bedrijven.
De structuur van de beroepen bij de Stad waar talrijke
arbeiders en kinderverzorgsters werken (verzorgend personeel) verklaart eveneens het afwezigheidspercentage
om medische redenen. Het afwezigheidspercentage voor
deze beroepscategorieën bedroeg respectievelijk 8,9% en
11,55% in 2017.
We kunnen bovendien een rechtstreeks verband zien tussen de leeftijdscategorie waarin de arbeider zich bevindt
en het aantal ziektedagen.

170

geneeskundige controles uitgevoerd
Er werden
door de geneesheer-medische expert van de Stad in het
kadeer van het absenteïsme en afdanking van tijdelijk en
contractueel personeel.

293

medische controles werden uitgevoerd in het
kader van arbeidsongevallen.
Daarnaast voert Medconsult geneeskundige controles van
het type ziekte of arbeidsongeval uit. 78% van de afwezigheden waren medisch verantwoord, in 19% van de gevallen
was er niemand aanwezig bij de controle, in 3% van de
gevallen ging het om vervroegde werkhervattingen.

Afwezigheidspercentage om medische redenen
volgens categorie

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Administratif Arbeider
Ouvrier Technicien
Administratief
Technieker
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Soin
Zorg

Autres Gemiddelde
Moyenne
Andere

Aantal afwezigheidsdagen om medische redenen
volgens leeftijd
60
50

Risicobeheer
Gedurende 7 maanden in 2017 werd het team risicobeheer
versterkt met een bijkomende medewerker, wat het mogelijk maakte om het aantal terreinmissies op te voeren: hun
aantal steeg tot

40
30

265 in 2017.

Verdeling van de taken die een arbeidsongeval
veroorzaakten

20

2%

10
0

7%

5%
-25 jaar

25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar

55-59 jaar

> 59 jaar

16%
26%

Resultaten van de medische controles uitgevoerd
door Medconsult
8%
3%
20%
36%

Verkeer (openbaar vervoer inbegrepen)
Schoonmaak van lokalen; Openbare reinheid
Onderhoud, herstelling, installatie, montage

78%

Intellectueel werk, kantoorwerk, vorming
Gewettigde afwezigheden

Dienstverlening, zorg of begeleiding van personen

Administratief niet gewettigde afwezigheden

Tuinbouwwerkzaamheden

Verkorte afwezigheid

Toezicht, inspectie
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Naast de gewone controle- en ondersteuningsacties bij
de verschillende OE's van de Stad en de talrijke satellieten
(algemene bezoeken van de sites, gerichte bezoeken voor
een meer specifiek probleem, hulp bij een evacuatieoefening, omgevingsmaatregelen, werfcontrole ... ) werd de nadruk vooral gelegd op "brandpreventie". De update van de
evacuatieplannen (vooral voor de schoolinstellingen) met
hulp van een opdrachtnemer maakte het mogelijk een risicoanalyse "brand" op te maken voor tal van scholen, zoals
vereist door een recente wet. Op een totaal van ongeveer
220 verslagen, werd een vijftiental analyses gerapporteerd.

gelijkse missies. Hiervoor kreeg de GIDPBW een nieuwe
OE Ergonomie. Deze specialisten worden vaak gevraagd
voor een indivuele werkplaatsanalyse waar iemand werkt
op een computerscherm, groepsvormingen gelinkt aan
kantoorwerk of voor bijzondere problemen (zoals bijvoorbeeld de optimalisatie van de uitrusting en de houding van
toezichters in een funerarium, voor kinderverzorgsters ...).
De politie, waarvoor ze eveneens werken, vroeg een interventie om verbeteringen voor te stellen voor verschillende
arbeidsplaatsen.

210 visa werden afgeleverd voor de aankoop van nieu-

arbeidsongevallen of ongevallen op weg
Van de
naar en van het werk, was voor twee ervan een analyse
nodig om de situatie te verbeteren. Het eerste was te
wijten aan het gebruik van een elektrische nietjesmachine
bij de Aankoopcentrale. Het tweede betreft de val van een
persoon van de Dienst Het jonge Kind nadat deze een zeer
gladde trap gebruikt had.

we chemische producten (voornamelijk phytopharmaceutisch van aard) of werk- en veiligheidsuitrusting.
De herwerking van risicoanalyses per werkpost werd
verdergezet, volgens de beschikbare posities in HRa: 10
documenten werden geüpdatet in 2017.

307

Een nieuw initiatief "werkobservatie" zag het levenslicht.
Een multidisciplinair team van de GIDPBW (samengesteld uit iemand van het Risicobeheer, een dokter van het
Gezondheidstoezicht en een ergonoom) observeert de
gangbare praktijken van medewerkers tijdens hun da-

Arbeidsongevallen (of ongevallen op weg naar en van het werk)

307 ongevallen werden aangegeven
283 (92%) daarvan werden erkend als arbeidsongeval
32 maken het voorwerp uit van een terugvordering bij de tegenpartij
10 gevallen tot schadeloosstelling in het kader van een beroepsziekte
101 ongevallen buiten dienst werden geregistreerd
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ARBEIDSDUURVERMINDERING
Het overgrote deel van de personeelsleden werkt voltijds.
14% werkt deeltijds en minder dan 2% is in volledige loopbaanonderbreking.

Verdeling van de arbeidstijd

Deeltijds werken en volledige loopbaanonderbreking zijn
het meest verbreid bij het niveau C, met respectievelijk
20% en 3% van de personeelsleden. Proportioneel gezien is
het grootste aantal voltijdse medewerkers terug te vinden
bij niveau D (88%), verder E (88%) en A (83%), gevolgd door
niveau B (81%).

1,79%
13,95%

Verdeling van de arbeidstijd volgens niveau
4

0
13

0
6

1
30

100%

59

55

203

396

268

759

2
15

5

79

141

701

1.112

84,7%

80%
60%
40%
20%
0%

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

Voltijds

Volledige
loopbaanonderbreking

Gedeeltelijke
loopbaanonderbreking

Detachering
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ONDERSTEUNING
VAN HET
MANAGEMENT

2. ONDERSTEUNING VAN HET MANAGEMENT

AANWERVINGEN EN PERSONEN DIE DE
STAD VERLATEN
Recruteringstools en beheer van
de kandidaturen

Evolutie van het aantal volgers op LinkedIn
4298

LinkedIn
3490

Het wervingsteam gebruikt LinkedIn om profielen van
niveau A en B aan te werven.
2781

In 2016 groeide het aantal vol-

23%
een verhoging van 808 te-

gers bij LinkedIn met

genover het voorgaande jaar
Deze evolutie kan onder meer verklaard worden door het
stijgend aantal advertenties dat via dit medium gepubliceerd wordt. Er wordt weliswaar geen enkele advertentie
gesponsord, maar de recruiters delen ze op hun profiel of
publiceren ze in specifieke groepen, afhankelijk van het
profiel. Bovendien wordt een nieuw aangeworven medewerker of een collega die op zijn profiel aangeeft dat hij
voortaan bij de Stad werkt, automatisch toegevoegd als
volger. Het proces werd nog verbeterd sinds het laatste
trimester, aangezien er vanaf dan foto's gebruikt worden
om de advertenties aantrekkelijker te maken
Talentfinder
De OE Werving blijft gebruik maken van het platform
Talentfinder, operationeel sinds augustus 2014. In 2017
werden 89 advertenties gepubliceerd om profielen van
niveau A, B en C en gespecialiseerde arbeiders aan te werven, maar ook voor stageplaatsen. Dit mondde uit in 7593
ontvangen cv's.

Begin
2016

Begin
2017

Begin
2018

Nieuwe medewerkers
In 2016 heeft de Stad vooral personeel van niveau C en E
aangeworven: ongeveer één aanwerving op vier betreft
een persoon in deze niveaus (voor niveau C: kinderverzorgsters, administratieve en technische assistenten ... voor
niveau E: schoonmakers, straatvegers, hulparbeiders ... ).
Hierop volgt niveau D (gekwalificeerde arbeiders) dat één
vijfde van de aangeworven medewerkers in 2017 vertegenwoordigt.
Het zal niet verbazen dat de twee meest bevolkte departementen ook degene zijn waarvoor de Stad het meeste personeel aanwerft, namelijk Demografie en Wegeniswerken.

89 advertenties werden gepubliceerd via Talentfinder,
wat 7593 cv's opleverde
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Verdeling van de nieuwe medewerkers per
departement
4%

5% 3%

12%

Verdeling van de nieuwe medewerkers per niveau
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1%

20%
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18%
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26%

31%
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Organisatie van examens
In 2017 werden 21 examens georganiseerd. Het ging hoofdzakelijk om interne examens, namelijk om examens die
enkel openstonden voor personeel dat reeds in dienst was.
Sinds de invoering van het nieuwe statuut, is het niet meer
noodzakelijk een examen af te leggen om vast benoemd
te worden en externe personen worden aangeworven op
contractuele basis. Voor dit publiek hoeven dus geen examens meer georganiseerd te worden. De enige externe examens die nog georganiseerd worden zijn die voor niveau
A6 en hoger, die hieraan kunnen deelnemen in het kader
van een bevordering. Ze worden hierdoor systematisch in
concurrentie gebracht met externe kandidaten. Voor alle
andere niveaus worden enkel nog interne bevorderingsexamens naar een hogere graad/niveau georganiseerd.
Ongeveer twee derde van de personen die zich ingeschreven hadden voor de examens, beantwoordde niet aan de
deelnemingsvoorwaarden. De personen die niet aan de
voorwaarden voldeden waren hoofdzakelijk ingeschreven
voor examens voor de niveaus A6 (of hoger) en E. Voor
niveau A6 en hoger is het hoge aantal verworpen kandida-

In 2017 werden 21 examens
georganiseerd.
turen, naast het niet voldoen aan de bevorderings- of diplomavoorwaarden, ook te verklaren door een preselectie
gebaseerd op de managementservaring van de kandidaten
en de technische aspecten van de functie. Wat niveau E
betreft, is het hoge aantal verworpen kandidaturen voornamelijk te wijten aan één van beide examens die voor dit
niveau georganiseerd werden: op 26 kandidaten vervulden
slechts twee van hen de toelatingsvoorwaarden, namelijk
deel uitmaken van een specifiek departement van de Stad.
Van alle deelnemende kandidaten is ongeveer de helft
effectief geslaagd voor het examen, ongeacht het niveau
(slaagpercentage van 47%). Het hoogste slaagpercentage
vinden we bij niveau B (91%). Het slaagpercentage voor de
niveaus A en E schommelt rond de 60% (respectievelijk
63% en 60%). Wat de niveaus A6+, C en D betreft, slaagde
iets meer dan één derde voor het examen.
Behalve voor niveau B ligt het percentage niet-slagen
steeds hoger dan 35%, voor A6+ bedraagt het zelfs 65%.

Verdeling van de interne en externe examens per
niveau
Verdeling van het aantal inschrijvingen, geslaagde
en niet geslaagde examenkandidaten

17%

4

5

5

3

2

2

Niv A6+

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

Externe examens

20%

Interne examens
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63%

Verdeling van het aantal inschrijvingen, geslaagde en niet geslaagde examenkandidaten per niveau
7%

4%

9%

37%
Niveau A6+

63%

Niveau A

Niveau B

89%

91%

10%

14%

14%

7%
32%

36%
Niveau C

Niveau D

54%

Niveau E

50%

Ingeschreven maar niet in de voorwaarden
Kandidaten
Kandidaten die geslaagd zijn
Kandidaten die niet geslaagd zijn
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Personeelsleden die de Stad
verlaten
De gepensioneerden nemen iets meer dan de helft van het
aantal vertrekkers voor hun rekening, wat logisch is, gezien
de leeftijdspiramide van de Stad. Iets meer dan één vierde
komt op het conto van afdankingen, zowel om beroeps- als
om medische redenen. Ongeveer één vijfde van de vertrekkers gaf zelf zijn ontslag.
Ook al steeg het aantal gepensioneerden sinds 2015, in
2017 was er een terugval. De afdankingen daarentegen
gaan in stijgende lijn. Het aantal medewerkers dat zelf ontslag nam, blijft ongewijzigd ten opzichte van het voorbije
jaar.
Sinds 2013 wordt aan medewerkers die vrijwillig de Stad
verlaten (ontslag) systematisch een exitgesprek voorgesteld, teneinde de redenen te analyseren die aan de basis
van hun vertrek liggen. De bedoeling hiervan is om schik-

In 2017 hebben 215
personeelsleden de Stad
verlaten, wat neerkomt op
een turnover van 5,58%.
kingen te treffen die probleemsituaties moeten wegwerken
en zo, in fine, de turnover naar beneden moeten helpen
halen.
In 2017 namen 19 personen op 45 deel aan een vrijwillig
exitgesprek, zo’n 46%, een percentage dat gestegen is tegenover het jaar voordien (40,5%). Ook al ligt het cijfer hoger
dan de voorbije jaren, het blijft onvoldoende. In een aantal
gevallen kon het exitgesprek niet georganiseerd worden
om verschillende redenen (de medewerker wou er niet

Evolutie van de effectieven volgens reden van vertrek
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2017

aan deelnemen, de deadline was te kort, de medewerker
was in volledige loopbaanonderbreking sinds minstens een
jaar … ). In tegenstelling tot de afgelopen jaren, drijft vooral
een gebrek aan interesse voor de functie die ze uitvoeren deze medewerkers ertoe vrijwillig ontslag te nemen.
Verder speelt vooral de werkomgeving een rol (gebrek aan
waardering voor het geleverde werk, te zware procedures
... ),net als het salaris en de voordelen in het feit dat mensen
elders gaan kijken. Dit jaar hebben heel wat medewerkers
niet gepreciseerd wat hen ertoe aangezet heeft om van
werkgever te veranderen (categorie "niet gespecificeerd").

Turnover van de effectieven volgens reden van
vertrek

1,17%

5,59%

0,81%

In 2017 zijn het vooral werknemers met een anciënniteit
tussen één en drie jaar die vrijwillig de Stad verlaten hebben. Werknemers tussen 30 en 39 jaar vertegenwoordigen
47% van de vrijwillige vertrekkers.

3,61%

Globale turnover (alle vertrekredenen)
Vrijwillige turnover (ontslag)
Onvrijwillige turnover (afdanking)
Turnover owv andere vertrekredenen (afdankingen
wegens ziekte, pensionering, overlijden)

Redenen voor vrijwillig vertrek (ontslag)

Vrijwillig vertrek (ontslag) volgens anciënniteit
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Vrijwillig vertrek (ontslag) volgens leeftijd

5%

Vrijwillig vertrek (ontslag) volgens niveau

11%

13%

21%
16%

11%

36%

5%
16%

24%

42%

20-24 jaar

35-39 jaar

Niveau A

Niveau D

25-29 jaar

40-44 jaar

Niveau B

Niveau E

30-34 jaar

55-59 jaar

Niveau C

INVIDUELE COACHING A6+
Personeelsleden van niveau A6 en hoger kunnen een
individuele coaching vragen indien ze hier behoefte aan
hebben. Deze coaching moet hen helpen hun managerscapaciteiten of competenties in verband met de functie die
ze willen ontwikkelen, te optimaliseren.Het gaat om een
gepersonaliseerde coaching gebaseerd op de aanvraag,
hun verwachtingen en de objectieven die de aanvrager
bepaald heeft.

In 2017 kregen 12 personeneen
individuele coaching

In 2017 kregen twaalf personen een individuele coaching,
elf van hen, de overgrote meerderheid, was zeer voldaan.
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VORMINGSTRAJECTEN VOOR DE VOE'S
Met de invoering van het nieuwe statuut, de vooruitgang
in de positiebeschrijvingen en de voorbereiding van het
evaluatieproces, deed een nieuwe term zijn intrede in het
HR-vocabularium, die beetje bij beetje de uitdrukking "middle management" vervangen heeft: de VOE, meer bepaald
Verantwoordelijke Organisationele Eenheid. Dit kan de chef
zijn van een dienst, een cel, een directie.
Voor hen zijn in het vormingsplan verschillende specifieke vormingen gepland die erop gericht zijn hun rol van
verantwoordelijke te verbeteren enerzijds en een sterkere
cohesie te creëren tussen de betrokken personeelsleden
anderzijds.

In 2017 namen

66 VOE'S deel aan een vorming over
leadership,

127 rond change management en
128 kregen een vorming over
conflictbeheer

De inhoud van deze vormingen varieert naargelang het
doelpubliek (bv. leadership, change management, conflictbeheer ...)

NEWSLETTER A6+
Managers vormen in termen van human resources een
erg belangrijk publiek. Het voornaamste objectief van de
nieuwsbrief bestaat erin de transparantie te verhogen door
de vooruitgang van belangrijke projecten toe te lichten. De
nieuwsbrief moet ook een gevoel van “erbij horen” creëren.
In 2017 werden twee nieuwsbrieven A6+ verzonden.

In deze nieuwsbrieven kwamen onder andere volgende
thema's aan bod: de nieuwe managementsmethodes, de
uitrol van HRa, de invoering van het nieuwe statuut, de
integratiegesprekken, het IT Masterplan, de invoering van
het nieuwe evaluatieproces, de elektronische loonfiche via
HRa, het pilootproject "telewerk" en de interne audit.

2 newsletters A6+ werden in 2017 verzonden
309 keer bekeken
15’04’’ gemiddelde gecumuleerde leestijd
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PERSONEELSLEDEN MET
EEN HANDICAP
Op 2 februari 2017 vaardigde het Brusselse Parlement een
ordonnantie uit met betrekking tot de verplichting van de
lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
om personen met een handicap aan te werven. Het objectief dat hier vastgelegd werd, verschilt van het objectief
van de Stad Brussel: 2,5% ipv 3%. Bovendien worden ook
de categorieën van personen die in aanmerking komen
voor de berekening van het objectief uitgebreid. Volgens
de criteria van deze nieuwe ordonnantie bereikte het aantal
personen met een handicap die eind 2017 tewerkgesteld
zijn bij de Stad Brussel 1,97% (76 personen op een personeelsbestand van 3849 personen):
• 57 personen met een handciap
• 19 personen die houder zijn van een diploma van het
gespecialiseerd onderwijs
Indien de berekening zou opgemaakt worden volgens
de criteria die van kracht waren vóór deze ordonnantie,
zouden we uitkomen op 1,46% voor dezelfde periode (een
stijging van 0,01% ten opzichte van 2016).

Evolutie van het percentage medewerkers van de
Stad Brussel met een handicap (2012-2017)
Objectief Stad

3,0%

Objectief Gewest

2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

2012

2015

2016

2017

Statistieken voor de ordonnantie van 2/2/17
Statistieken volgens de criteria van de
ordonnantie van 2/2/17

In 2017 bedroeg de verhouding personeelsleden met een handicap

1,97% volgens de criteria van de ordonnantie van 2/2/2017
1,46% volgens de criteria die voorheen geldig waren
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GELIJKE KANSEN MANNEN/VROUWEN
Van de 3659,77 VTE-medewerkers in dienst in 2017, waren
er:

Verdeling van het personeel (VTE) volgens
geslacht

1818,72 mannen
1877,09 vrouwen
Deze gelijkheid is echter niet zo homogeen wanneer gekeken wordt naar de verdeling volgens geslacht per niveau
en rang. Het hoge aantal vrouwen binnen niveau C valt te
verklaren door het hoge aantal kinderverzorgsters in de
opvangplaatsen voor kleine kinderen. Het niveau D is dat
van de gespecialiseerde arbeiders, wat aangeeft waarom in dit milieu vooral mannen werken. In niveau E, dat
vooral bestaat uit arbeiderspersoneel, bestaat een relatief
gelijklopende verhouding tussen mannen en vrouwen: dit
niveau bestaat vooral uit schoonmaakpersoneel (voornamelijk vrouwen) en hulparbeiders (vooral mannen).

51%

49%

Evolutie van het personeel (VTE) volgens niveau en
geslacht
100%

240,36

189,72

686,51

137,8

622,7

215,3

124,8

247,3

639,72

591,6

Niv A

Niv B

Niv C

Niv D

Niv E

80%
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0%

Niveau A telt meer mannelijke dan vrouwelijke managers,
aangezien 60% van het personeel van rang A4 en hoger
bestaat uit mannen. Rangen A1 en A2 daarentegen worden vooral ingenomen door vrouwen. Voor niveau C is de
verdeling mannen-vrouwen evenredig tussen de rang 4
en de lagere rangen. Ook in niveau D is de verdeling niet
evenredig, maar in uiteenlopende verhoudingen: er zijn
veel minder vrouwen in rang 4 (7%) dan in de lagere rangen
(20%).
Bij niveaus B en E bestaat het omgekeerde: het aantal
vrouwen binnen de managersfuncties ligt proportioneel
gezien hoger dan niet-managersfuncties.
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Verdeling van het personeel (VTE) volgens
geslacht per rang en niveau

Verdeling van het leidinggevend personeel (A4+)
volgens geslacht
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STAGIAIRS CEFA/CLW/CDV
Het Brussels Gewest keurde in 2007 de aanwerving goed
van stagiairs afkomstig uit opleidingsinstellingen uit het
Brussels Gewest waar school en werk gecombineerd
worden in het kader van een startbaanovereenkomst. De
Stad geeft prioriteit aan leerlingen afkomstig van het CEFA
(Centre d’Education et de Formation en Alternance), CLW
(Centra Deeltijds Onderwijs) of CDV (Centra Deeltijdse Vorming) van de Stad. De startbaanovereenkomst omvat een

deeltijds arbeidscontract, gelinkt aan een opleidingsmodule georganiseerd door CEFA/CLW/CDV. Zolang de leerling
de opleiding volgt, loopt het contract. Dit kan verschillende
jaren zijn. Nadien kunnen de leerlingen solliciteren bij de
Stad en eventueel aangeworven worden.Een beslissing
van het College legt een quotum op vastgelegd door het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13
gesubsidieerde functies.

Voor het schooljaar 2016-2017 waren er

14 stagiairs in dienst, waarvan 8 van het CLW en 6 van het CEFA.
Voor het schooljaar 2017-2018 waren er

12 stagiairs in dienst, waarvan 7 van het CLW en 5 van het CEFA.
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FIRST STAGES
In januari 2013 gingen Actiris, Bruxelles Formation en de
VDAB binnen het Brussels Gewest van start met een nieuwe maatregel, de instapstage, om laag gekwalificeerde
jongeren (maximum 30 jaar, hoogste diploma humaniora)
de mogelijkheid te bieden een eerste beroepservaring op
te doen. Een instapstage duurt drie tot zes maanden. Voor
de stagiair is het de gelegenheid om kennis te maken met
de arbeidsmarkt en zijn competenties uit te breiden door
middel van vorming op het terrein. De stagiairs ontvangen
een vergoeding, deels betaald door de Stad (maandpremie
van € 200), deels door de RVA.
De eerste stagiairs gingen aan de slag bij de Stad in juli
2014. Ze kregen, al naargelang hun competenties, een
administratieve job zoals loketbediende, administratief of
onthaalbediende, of een eerder technische functie, zoals
hulptuinier, tegelzetter, elektricien...
In 2016 werd het project omgedoopt in “First Stage” en de
samenwerking gebeurt niet meer uitsluitend met Actiris.
Andere nieuwigheid: het programma richt zich nu tot jongeren die sinds minstens drie maanden werkloos zijn, waar
ze vroeger tussen de drie en twaalf maanden werkloos
moesten zijn.

Sinds de invoering van deze formule
konden 124 jongeren deel uitmaken
van de stadsdiensten. Ze konden zo
een leerrijke beroepservaring opdoen.
Intussen tekenden 40 van hen een
contract van onbepaalde duur bij de
Stad.

Indien de stage goed verloopt en er een vacante betrekking is, vormen deze personen de ideale kandidaat aangezien ze al een zekere terreinkennis verworven hebben. Een
aantal stagiairs voor wie er niet onmiddellijk een vacante
betrekking is, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

SCHOOLSTAGES
Schoolstages bieden studenten een eerste beroepservaring aan en laten hen toe de verworven theorie toe te passen in de praktijk. Ook de Stad heeft er baat bij, aangezien
de stagiair bijdraagt aan de verwezenlijking van de taken
van de OE waar hij deel van uitmaakt. Hij zorgt bovendien
voor een nieuwe kijk op de werking van de OE. Bovendien
kan de stagiair, indien de stage meevalt, achteraf bij de
Stad solliciteren van zodra hij zijn diploma behaald heeft.

De meerderheid van de schoolstages zijn kinderverzorgsters bij het Departement Demografie (64,4%), gevolgd
door het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en
Sport (10%) en Stedenbouw (10%).

In 2017 bedroeg het aantaal schoolstages
bij de Stad 158
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INSCHAKELINGSCONTRACT GECO
De Stad Brussel maakte in 2017 voor het eerst gebruik van
de inschakelingscontracten GeCo. Dit type contract werd
ingevoerd in Brussel naar aanleiding van de "Jongerengarantie".
Het gaat om voltijdse, gesubsidieerde arbeidscontracten
van twaalf maanden die volgende elementen beogen:
• Langdurige jeugdwerkloosheid aanpakken
• Jongeren een eerste beroepservaring en competentieontwikkeling aanbieden
• Terugvallen op een duurzame job door middel van een
begeleiding na afloop van het contract
Om ervan te kunnen genieten, moeten de jongeren aan
een aantal voorwaarden voldoen:

• Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Minstens 18 maanden en maximum 24 maanden ingeschreven zijn bij Actiris
• Jonger dan 25 zijn bij de inschrijving
• Niet meer dan 90 arbeidsdagen gecumuleerd hebben
• Kunnen aantonen dat men moeite gedaan heeft bij de
zoektocht naar een baan
• Van de 20 GeCo-functies die in 2017 aangeboden werden, zijn er zes ingevuld (het aanbod overtrof de vraag:
Actiris leverde geen extra kandidaten, ook al bleef er plaats
voor dit soort contracten bij de Stad):
• Vijf administratieve functies verdeeld over de Departementen Openbaar Onderwijs (2), Human Resources (2)
en Aankoopcentrale (1) en één arbeidersfunctie voor een
speelplein van het Departement Wegeniswerken.

In 2017 bedroeg het aantal inschakelingscontracten GeCo bij de Stad 6
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HR ACCESS
Sinds enkele jaren werkt de Stad aan de integratie van de
humanresourcesactiviteiten in een gemeenschappelijke
tool, HR Access. In 2017 werd deze tool werkelijkheid voor
het voltallige stadspersoneel

Een gefaseerde uitrol
De uitrol van HR Acess gebeurde in verschillende fases,
verspreid over het ganse jaar, volgens een planning vastgelegd in overleg met de departementen:
Datum

Departement

01.01.2017

HR

16.01.2017

Financiën

13.02.2017

Aankoopcentrale

06.03.2017

Economische Zaken

27.03.2017

Stedenbouw

24.04.2017

Wegeniswerken

02.05.2017

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport

15.05.2017

Openbaar Onderwijs (admin)

01.06.2017

Demografie I en II

06.06.2017

Organisatie

26.06.2017

Demografie III

01.01.2018

Openbaar Onderwijs (schoonmaak)

"Prezi", opgebouwd per module. Er vonden ook specifieke
vormingen plaats naargelang het doelpubliek, in functie
van de behoeften van elk departement. Gelijklopend was
er een specifieke communicatiecampagne om de verandering te begeleiden onder de vorm van berichten aangepast
aan de context en de omstandigheden van de uitrol in elk
departement. Dit werd aangevuld door eerstelijnshulp
rond technische vragen, verzekerd door de medewerkers
van het Departement HR. Elke gebruiker kon zijn vragen
stellen aan zijn centraal secretariaat, dat in de mate van
het mogelijke een antwoord bood. Indien niet werd de
vraag overgemaakt aan de OE ITC van het Departement
HR, via een e-mailadres dat speciaal in het leven geroepen
was voor de uitrol van HRa. Als tussenpersoon binnen elk
departement speelden de HR-referenten en de centrale
secretariaten een beslissende rol bij het goede verloop van
de uitrol.

Gericht op de eindgebruiker

Enkel het schoonmaakpersoneel van het Departement
Openbaar Onderwijs werkte op 31 december 2017 nog niet
met HRa, net als het personeel dat rechtstreeks door dit
departement beheerd wordt, aangezien dit valt onder een
specifiek statuut, dat op 1 januari 2018 in werking treedt.

De sleutels tot succes
Gezien het belangrijke aantal gebruikers, werd de overstap in elk departement begeleid door een vormingsplan, gebaseerd op het principe "Train the trainer". De
HR-experten van het Departement HR werden als eerste
gevormd, zodat zij op hun beurt de HR-experten van de
andere departementen konden vormen. De personeelsleden kregen toegang tot vormingstools onder de vorm van

Onder "uitrol" moet verstaan worden het gebruik van de
tool door de eindgebruiker ("front office"), in dit geval medewerkers en managers. Voor het eerst konden medewerkers
een verlof- of vormingsaanvraag indienen via een informaticatool, net zoals eventuele aanvragen voor de wijziging van individuele gegevens zoals de burgerlijke stand,
persoonlijke contactgegevens ... Vooral voor wie voorheen
geen informaticatool ter beschikking had, vormt dit een
belangrijke wijziging.

Een uniform priksysteem
De uitrol van HR Access veronderstelde voorafgaand de
installatie van een identiek priksysteem voor het geheel
van alle departementen. Ook al kan de manier van prikken
verschillen naargelang de context (badge, pc of automatisch), de prikgegevens worden verzameld en beheerd in
een geïntegreerd informaticasysteem.

Altijd toegankelijk
Alle personeelsleden hebben vanop om het even welke
pc (thuis bijvoorbeeld) steeds toegang tot hun persoonlijke
ruimte in HR Access, via een beveiligde website (https://).
Deze functie maakt de toegang tot de HR-gegevens een
pak vlotter. Zo kan bijvoorbeeld een manager die ziek
wordt, zijn rol van thuis uit delegeren.
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Uniformisering en autonomie
Het feit dat HR Access een geïntegreerd systeem is, maakt
het mogelijk de werkwijzen voor het ganse personeel te
uniformiseren. Het biedt zowel aan de departementen als
aan de gebruiker een zeker autonomie: de departementen moeten niet meer systematisch beroep doen op het
Departement HR om toegang te hebben tot bepaalde
informatie. Personeelsleden zijn dan weer actief betrokken
bij materies rond human resources dank zij het gebruik van
geautomatiseerde processen.

Digitalisering van de HR
De tool draagt bij tot de digitalisering van de HR-gegevens.
Verschillende aanvragen die vroeger via papieren formulieren gebeurden, kunnen nu via een geautomatiseerd proces
gaan (bv. vormingsaanvragen: de catalogus raadplegen,
een aanvraag en goedkeuring door de verschillende partijen gebeurt automatisch). Sommige documenten (bv. de
elektronische loonfiche) die vroeger gedrukt en persoonlijk
verdeeld werden, zijn nu online te raadplegen in de individuele sessie van elke gebruiker. Ook de overgang van de
papieren naar de elektronische loonfiche gebeurde in fases
(meestal tijdens de maand volgend op de uitrol van HRa).
Begin oktober kreeg ongeveer de helft van het personeel
geen papieren loonfiche meer.
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INVOERING VAN HUDSONTESTS BIJ DE
AANWERVINGSPROCEDURE
Hoe het vroeger was
Voor 2017 bestond de selectieprocedure uit een eerste screening op basis van de cv's en motivatiebrieven,
gevolgd door een selectiegesprek. Tijdens dit gesprek
ontmoetten de kandidaten een selectiecomité dat de
motivatie evalueerde, net als bepaalde competenties die
vereist waren voor de functie, zowel gedragsgebonden als
technisch. Het was tijdens deze gesprekken vrij ingewikeld
om het geheel van vereiste competenties voor een functie
te testen.

pagnes of procedures voor interne mobiliteit. Ze worden
voor praktisch alle posities gebruikt, met uitzonderling van
laaggekwalificeerde functies van niveau E voor wie de
eerste taal van de kandidaten niet noodzakelijk Frans of
Nederlands is.

In 2017 werden

209 computergestuurde tests
georganiseerd voor 90 kandidaten

De meerwaarde

De keuze voor Hudson

In september 2017 werden computergestuurde tests toegevoegd aan de wervingsprocedure zoals die bij de Stad
toen verliep. Een beslissing die heel wat voordelen biedt
aan iedereen die bij de selectieprocedure betrokken is. De
aanwerving gebeurt professioneler en onze rekruteerders
zijn beter voorbereid op hun gesprek met de kandidaten.

De OE Werving opteerde voor de oplossing die voorgesteld werd door het Belgische bedrijf Hudson, dat een
grote variëteit aan wetenschappelijke tests biedt en een
verschillende moeilijkheidsgraad volgens het opleidingsniveau van de kandidaten. Verschillende types van tests
kunnen vereist zijn, naargelang de gezochte profielen:

De computergestuurde tests maakten het onder meer
• Abstract
• Administratief
mogelijk om snel een groter aantal kandidaten te evalueren
• Verbaal
• Postvak
na een voorafgaande screening van de cv's. Ze zijn ook
• Numeriek
• Persoolijkheid
nuttig om competenties te testen die tijdens een gesprek
• Planning
moeilijk te testen zijn en verzekeren de onpartijdigheid van
de aanwervingsprocedures binnen de administratie, de
Hudsontests: verdeling volgens type test
keuze van de beste kandidaat gebeurt immers op basis
van objectieve informatie, gelinkt aan de competenties.
De procedure verloopt objectiever, aangezien de persoon Abstract denken
33
vergeleken wordt met een norm. Hierdoor kunnen de reVerbaal
sultaten van een kandidaat vergeleken worden met die van
34
kandidaten die een equivalent opleidingsniveau hebben.
Numeriek
5
Aangezien alle tests plaatsvinden vóór het selectiegesprek,
kunnen de rekruteerders bovendien het onderhoud sturen
Planning
5
in functie van de resultaten. De resultaten van de compuAdministratief
9
tergestuurde test bieden ten slotte ook de mogelijkheid
een gedetailleerde feedback te geven aan de kandidaten
33
Postvak oefenen
die niet geselecteerd werden, wat het imago van de Stad
als werkgever op lange termijn ten goede moet komen.
Persoonlijkheid

Hetzelfde programma voor
iedereen
De computergestuurde tests worden gebruikt in het kader
van zowel externe wervings- als interne bevorderingscam-

Vorming
Hudson gaf een tweedaagse vorming aan het rekruteringsteam om een optimaal gebruik van de tool aan te leren
en een correcte interpreatie van de resultaten te kunnen
maken.

58 • Departement HR • Jaarrapport 2017

90

EEN INTERN NETWERK
VAN HR-REFERENTEN
Het netwerk kent een nieuwe
start

Projecten die van start gingen in
2017

Oorspronkelijk werd het HRR-netwerk gestuurd door de OE
Competenties. Sinds het tweede semester van 2016 heeft
het netwerk zelf de touwtjes in handen en werd het intern
functioneren grondig herzien. 2017 wordt dus gekenmerkt
door een nieuwe start.

Werkgroep "Werving"

De eerste etappe van deze vernieuwing: een coördinatiebureau oprichten. Elk jaar worden in de maand juni uit het
netwerk twee coördinatoren gekozen. Zij moeten instaan
voor de coördinatie van de werkzaamheden van het netwerk. Concreet betekent dit:
• Ze vormen de link tussen het netwerk en de directeur
human resources, aan wie ze telkens de dagorde van de
volgende vergadering voorleggen
• Ze zijn binnen het netwerk de contactpersoon voor de
beslissingen genomen door de directeur human resources
• Ze maken een jaarlijkse planning op van de vergaderingen (eens om de zes weken)
• Ze leveren de specifieke inhoud aan voor de activiteiten
van het netwerk, zodat die kan opgenomen worden in het
jaarrapport van het Departement HR
• Ze coördineren de werkzaamheden van de verschillende
werkgroepen binnen het netwerk
2017 werd dus het jaar van de consolidering. Het aanwezigheidspercentage bij de vergaderingen is duidelijk verbeterd en overstijgt telkens de 80%. Dit vernieuwd dynamisme vertaalt zich ook in een grotere stabiliteit, aangezien de
meeste referenten gebleven zijn.
Voortaan zullen, om meer zichtbaarheid te geven aan hun
realisaties, de pv's van hun vergaderingen overgemaakt
worden aan de directeurs-generaal.
Tijdens de reflectie-oefeningen rond de reorganisatie van
het netwerk gaven de HRR ook te kennen dat het voor hen
belangrijk is te werken aan HR-projecten op middellange
en lange termijn. Door in kleine groepen rond een bepaald
thema te werken, is het mogelijk om efficiënter te werken
en elk project met meer diepgang te bestuderen.

Doel van de groep was: het samenwerkingsverband tussen
de HRR en de OE Wervingen van het Departement HR
verbeteren, het selectieproces beter begrijpen, de respectievelijke verwachtingen en behoeften vastleggen. Dit
groepswerk mondde uit in het realiseren van een nieuw
aanvraagformulier voor aanwervingen met daarin de desiderata van de verschillende betrokken partijen.
Werkgroep "Begeleiding 57+"
De werkgroep werd gestuurd door de leden van de vzw
SoBru en was samengesteld uit jonggepensioneerden en
toekomstig gepensioneerden, net als verschillende HRR.
Doel was om, zowel vanuit een praktisch als een persoonlijk standpunt, de medewerkers van wie de pensioendatum
nadert te begeleiden. Na enkele andere grote werkgevers
geraadpleegd te hebben (MIVB, BNB ...) legde de groep
twee grote assen vast:
• Ontwikkeling van een zeer volledige informatieve portaaliste op het nieuwe intranet van de Stad, dat in 2018 van
start gaat
• Er zal in 2018 een pilootproject georganiseerd worden
binnen de Departementen Organisatie en HR om de impact van de gesprekken met de 57-plussers te evalueren
Werkgroep "Codevelopment"
Codevelopment is een totaal innoverende benadering in
de manier van werken die aanzet om van elkaar te leren
om de werkwijzen te verbeteren. Onder leiding van een
animator stellen verschillende personen zich ter beschikking aan iemand van hen, om hem verschillende pistes
voor te stellen voor de oplossing van een probleem.
In 2017 vormden de HRR twee groepen codevelopment
die een twaalftal sessies organiseerden. Het succes van dit
project was zo groot, dat het zal opgenomen worden in de
vormingscatalogus 2018.
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Andere missies
In 2017 rondden de HRR een werk van lange adem af,
noodzakelijk om de evaluatiecyclus te kunnen opstarten in
2018: de uitwerking en de vertaling van de positiebeschrijvingen.
Ook de conversatietafels vormden een ambitieus project. Ook al werd het niet rechtstreeks opgestart door de
HRR, toch vereiste het een grote betrokkenheid van hen.
De resultaten van het project waren sterk verschillend.
In sommige departementen kende het een groot succes
met een enthousiaste medewerking van alle deelnemers.
In andere departementen daarentegen kon er niet mee
van start gegaan worden bij gebrek aan Nederlandstalige
moderatoren.
Een meerderheid van de HRR is ook HR-expert en was dus
nauw betrokken bij de uitrol van HR Access: omgaan met
de talrijke twijfels die opduiken bij de invoering van elk
nieuw systeem, hun collega's begeleiden en geruststellen,
de moeilijkheden en problemen die opdoken doorgeven.
aan het ITC-team van het Departement HR, ...

PROFESSIONELE RE-INTEGRATIE
(OUTPLACEMENT)
Professionele re-integratie is een geheel van diensten en
begeleidingsmaatregelen voor de rekening van de werkgever en ten voordele van de ontslagen werknemer waarmee
getracht wordt hem zo snel mogelijk een baan te bezorgen
bij een andere werkgever of een beroepsactiviteit te ontwikkelen als zelfstandige.
Ontslagen werknemers die recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken of op een overeenkomen-

de verlofvergoeding kunnen genieten van professionele
re-integratie. De verlofvergoeding wordt met vier weken
verminderd, ongeacht het feit of de werknemer het aanbod
tot professionele re-integratie aanvaardt. Antwoordt hij niet,
dan wordt uitgegaan van een aanvaarding (en zal de medewerker de facto gecontacteerd worden door de firma die
de outplacement beheert).

In 2017 konden 8 personeelsleden genieten van professionele re-integratie.
3 personen hebben het voorstel aanvaard, 2 hebben niet geantwoord en 3 hebben
het voorstel geweigerd
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POSITIEBESCHRIJVINGEN:
VERVOLG & EINDE
Posities

Functies

In 2017 heeft de OE Competenties zich hoofdzakelijk gewijd aan de afronding van de positiebeschrijvingen, noodzakelijk om het nieuwe evaluatieproces in 2018 te kunnen
opstarten.

In termen van aantal effectieven maken de 10 meest bezette functies (schoonmakers, kinderverzorgsters, administratieve medewerkers, straatvegers, loketbedienden,
dossierbeheerders, ploegleiders-arbeiders, schoonmakers
onthaalplaatsen, polyvalente arbeiders, conciërges) meer
dan 60% van het globale personeelsbestand uit.

Hiervoor heeft het team het netwerk van HR-referenten
begeleid bij het inzamelen van de informatie op het terrein
met het oog op de contextualisering van de functies (meer
bepaald, het creëren van de posities). Het aantal posities
beloopt 2092 voor de Stad (gaande van 64 bij de Aankoopcentrale tot 412 bij het Departement Demografie)

Verdeling van de posities per departement

4% 5%
12%
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REG

AC
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De positiebeschrijvingen leggen de nadruk op de competenties (technische, gedragsgebonden en kerncompetenties). De drie meest gevraagde gedragsgebonden competenties zijn:
"zich aanpassen": 1241 posities
"oplossingen vinden": 1169 posities
"zijn werk structureren": 1060 posities

3%

22%

Competenties

7%

Tenslotte werden ook het woordenboek met gedragsgebonden competenties en de tabel met technische competenties in 2017 vereenvoudigd.

Verdeling van de vragen naar gedragsgebonden
competenties
Zich aanpassen
Oplossingen vinden
Gestructureerd werken
Analyseren
Een team leiden
Coachen
Beslissen
Verandering sturen
Een visie ontwikkelen
Zijn emoties beheren
Een netwerk opbouwen
Zich doen gelden
Blijk geven van creativiteit
Kunnen luisteren
Overtuigen
Onderhandelen

0

STED
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Pensioenen

MISSIES
Het Departement HR verzorgt de human resources van
de Stad Brussel. Ook de Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk behoort tot dit departement. Het onderwijzend, opvoedend
en administratief personeel tewerkgesteld in de scholen, hangt niet af van het Departement HR, behalve voor
bepaalde aspecten (sociale dienst, GIDPBW, medische
verzekeringen … ).
De Directeur Human Resources vertaalt, zoals voorzien
door de Gemeentewet, de objectieven van de gemeentepolitiek naar een visie en stippelt een beleid uit op het vlak
van een aantal HR-kerntaken:
• organisatie van aanwervings- en bevorderingsprocedures
• evaluatie van het personeel
• vormingsbeleid
• managen van het personeel
• ontwikkeling van een bedrijfscultuur
Hij stelt een jaarlijks rapport op voor de Gemeenteraad.
Naast zijn wettelijke opdrachten, is de directeur human
resources ook bevoegd voor het administratieve en geldelijke beheer van de personeelsleden.
Het Centraal Secretariaat van het departement is verantwoordelijk voor de interne organisatie van het departement en voor het verspreiden van informatie naar de
kabinetten en andere departementen.
• persoonlijk secretariaat van de directeur human resources
• humanresourcesbeheer voor het departement
• beheer van de begroting en de ﬁnanciën van het
departement
• logistieke ondersteuning aan het departement
• beheer van workﬂowdossiers naar College en Gemeenteraad
»»  4,5 VTE
De OE Interne Communicatie is verantwoordelijk voor de
interne communicatie, bestemd voor het gemeentepersoneel van de Stad Brussel en voor de externe communicatie
op het vlak van human resources.
»» 3,3 VTE

De OE Sociale Dienst:
•
Beheer van de catering voor het personeel en de bedeling van warme dranken voor het personeel
•
Derdebetalersysteem ziekenhuizen
•
Verzekeringspolis "Gezondheidszorgen"
»» 10,4 VTE voor de Sociale Dienst en SoBru
(SoBru doet gedeeltelijk beroep op de personeelsleden van de Sociale Dienst van het
Personeel)
De OE Administratieve Loopbaan
beheert de administratieve aspecten van het personeel
• loopbaanbeheer
• beheer van de individuele personeelsdossiers (bevordering, deeltijds werken, loopbaanonderbreking ... )
• beheer van de tuchtdossiers en de evaluaties
• beheer van de kaders
• beheer van de toekenning van eretekens aan de personeelsleden
»» 10 VTE
De OE Medische Verzekeringen beheert de administratieve kant van de medische afwezigheden
• beheer van afwezigheden ten gevolge van ziekte
• beheer van de dossiers van arbeidsongevallen, ongevallen op weg van en naar het werk en beroepsziektes
• secretariaat van de medisch-administratieve commissie
»» 10,8 VTE
De OE Geldelijke Loopbaan legt de weddeschaal (en herzieningen) vast voor elk personeelslid. Ze bepaalt ook de
toekenning van vergoedingen en toelagen aan het personeel.
»» 4,8 VTE
De OE Payroll is verantwoordelijk voor de betaling van de
salarissen en uitkeringen aan het personeel. Ze doet dienst
als sociaal secretariaat ten overstaan van overheden
• uitbetaling van salarissen en vergoedingen aan het personeel
• betrekkingen met andere instellingen en derden, onder meer met de RSZPPO

De OE ITC staat in voor de informaticaondersteuning van
het departement.
»» 3,8 VTE
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»» 7 VTE

INTERNE ORGANISATIE VAN HET DEPARTEMENT

De OE Pensioenen beheert het einde van de loopbaan van
het stadspersoneel
• beheer van de pensioenaanvragen
• informatie verstrekken over de leeftijdsvoorwaarden en
de duur van de loopbaan om van een
pensioen te kunnen genieten
• uitleg verschaﬀen over de invloed van loopbaanonderbreking of verminderde prestaties op het pensioen
• beheer van de pensioenen van de personeelsleden
die met pensioen gingen voor 01/12/1983
»» 2 VTE
De OE Begroting & Raming:
• uitwerken en beheren van de personeelsuitgaven en –
ontvangsten
• schatten van diverse kosten (nieuwe aanwervingen, vergoedingen … )
• opmaken van bewijsstukken van gesubsidieerde personeelskosten en andere
• opmaken van diverse statistieken en cijfermateriaal
»» 3 VTE
De OE Werving is verantwoordelijk voor de aanwerving
van personeel. Ze volgt eveneens de procedures voor de
horizontale en verticale mobiliteit van het personeel op.
• externe aanwerving van personeelsleden
• beheer van vrijwillige mobiliteit
• beheer van verticale mobiliteit (bevorderingsexamens)
• beheer van de schoolstages

De OE Competentiebeheer ontwikkelt en bevordert een
competentiebeleid voor de voltallige administratie, met
aandacht voor diversiteit en gelijke kansen.
• ontwikkeling van een kader en de HR-instrumenten: repertorium met alle functies, functiebeschrijvingen ...
• het promoten van tools voor personeelsbeheer en bijdragen aan de implementatie ervan in de
diensten
»» 3,8 VTE
De OE Vorming is verantwoordelijk voor de doorlopende
ontwikkeling van technische en gedragsgebonden competenties.
• opstellen van de jaarlijkse vormingscatalogus
• organiseren van vormingen
»» 7,3 VTE
De GIDPBW voert de wettelijke opdrachten van de werkgever uit in verband met arbeidsgeneeskunde en risicobeheer. De GIDPBW werkt ook voor andere werkgevers
(politie, vzw’s ... )
• arbeidsgeneeskunde
• psychosociaal welzijn
• risicobeheer en preventie
• coördinatie van de noodplanning
»» 24,3 VTE

»» 8 VTE
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