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Leeftijdsbewust of levensfasebewust 
personeelsbeleid houdt rekening 
met medewerkers in diverse le-

vensfasen, richt zich zowel op jonge als 
op oudere werknemers en overkoepelt 
de volledige loopbaan. Professor Hil-
da Martens van de Universiteit Hasselt 
stelt dat werk moet worden gemaakt van 
werkgoesting: mensen moeten zo veel 
mogelijk zin hebben om te komen wer-
ken. Levensfasebewust personeelsbeleid 
is een middel om die zin aan te wakke-
ren. Mensen veranderen tijdens hun le-
ven en hun loopbaan, het komt het erop 
aan een goede afstemming tussen het 
werk en de medewerker te behouden. 

De voorbije jaren namen lokale be-
sturen allerlei HRM-initiatieven om 
werknemers met enthousiasme langer 
aan het werk te houden zoals deeltijds 
werk, opleidingsmogelijkheden, thuis-
werk, peter-meterschap, coaching, door-
groeimogelijkheden, balans werk-privé.

Signalen opvangen
Starten met leeftijdsbewust personeels-
beleid roept veel aandachtspunten en 
vragen op: Hoe is de leeftijdsstructuur 
van de medewerkers per dienst, per func-

tiegroep, per type medewerkers? Hebt u 
zicht op de evolutie van de leeftijdspira-
mide binnen de organisatie en binnen de 
verschillende afdelingen? Welke kern-
competenties gelden er? Wat zijn de uit-
dagingen? Wat verliest de dienst als ou-

dere medewerkers gedemotiveerd raken 
of vroegtijdig vertrekken? Hoe kunnen 
ook oudere werknemers bijdragen aan 
de versterking van de dienst?

Om een modern en dynamisch per-
soneelsbeleid te voeren is het belangrijk 
goed op signalen te letten op het niveau 
van de organisatie, de diensten, de lei-
dinggevenden en de individuele werk-
nemers. Nieuwe mogelijkheden voor 
competentieontwikkeling, talentontwik-
keling (talentmanagement), aandacht 
voor de kennis van de verschillende 
generaties (generatiemanagement), het 
zijn allemaal belangrijke aspecten van 
een levensfasebewust  personeelsbeleid.

Vier generaties
Op dit moment staan er vier generaties 
op de werkvloer, elk met hun eigen ken-
merken, waarden en normen. Wat is de 
betekenis van de verschillen en de over-
eenkomsten voor de dagelijkse praktijk?

In het ESF-project Generationmix ont-
wikkelde de Arteveldehogeschool een 
tool voor leidinggevenden om bewus-
ter en gerichter om te gaan met de nieu-
we realiteit: vier generaties in één team. 
Geen dogma’s, wel hands-on tools en tips 
voor leidinggevenden om het leren en sa-
menwerken tussen mensen te versterken. 
Organisaties en individuen krijgen in-
strumenten aangereikt om teams zo sa-
men te stellen dat competenties, talenten, 
levensfases en het verschil in generatie 
complementair zijn. Veel mensen weten 
meer dan één enkele.  
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bestuurskracht levensfasebewust personeelsbeleid 

De samenleving vergrijst. Er zijn steeds meer ouderen en steeds minder werkenden. Hoe voorkomen lokale 
besturen dan braindrain, als de gemiddelde leeftijd en de uitstroom van personeelsleden hoog zijn? Leeftijds- of 
levensfasebewust personeelsbeleid is een belangrijk antwoord op deze vraag.
tekst pol despeghel

Werkbaar werk in Puurs 
Werkbaar werk is de basis voor de inzetbaarheid van medewerkers, zowel kwan-
titatief (langere loopbanen) als kwalitatief (de juiste competenties om de organi-
satiedoelstellingen te bereiken). Werkbaar werk zorgt voor een evenwicht met het 
privéleven, biedt voldoende leerkansen en regelmogelijkheden, werkt motiverend en 
leidt niet tot problematische werkstress. 
Nele De Cleen: ‘De ervaring, kennis en expertise van heel wat medewerkers dreigt 
verloren te gaan wanneer zij de organisatie verlaten. Vanuit deze gedachte hebben 
we ervoor gekozen om onze ervaren medewerkers te erkennen als ervaringsdeskun-
digen en hen actief in te zetten als kennisdelers. Deze rol werd voor sommigen ook 
als een expliciete doelstelling bij de evaluatie opgenomen. Vanuit die positieve en 
duurzame benadering hopen we dat ze hun loopbaan in onze organisatie met veel 
werkgoesting verderzetten.’
Nele De Cleen, diensthoofd personeel, nele.decleen@puurs.be

Werk maken van werkplezier

Geef me werk dat bij me past en  
ik hoef nooit meer te werken 
Confucius



Lokaal juni 2015 23

Leeftijdsbewust personeelsbeleid in Staden

Net zoals in veel andere lokale besturen is het OCMW- en gemeen-
tepersoneel van Staden (11.000 inwoners) relatief oud: ruim veer-
tig procent is boven de vijftig. Tegelijkertijd staan het OCMW en 
de gemeente de komende jaren voor belangrijke veranderingen. Er 
wordt een nieuw dienstverleningsconcept ingevoerd. Zo komt er 
een gezamenlijk onthaal en worden front- en backoffice van elkaar 
gescheiden. De gemeente en het OCMW hebben vanaf 1 juli 2015 
een geïntegreerd organogram en een volledig geïntegreerde wer-
king (inclusief fysieke integratie). Zulke veranderingen zijn voor 
het personeel best ingrijpend. OCMW-secretaris Tine Dochy: ‘We 
willen die veranderingen niet zien als een bedreiging, maar als een 
kans om meer uitdaging te creëren in de loopbaan van al onze me-
dewerkers, ook de 50-plussers.’
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is niet nieuw voor het OCMW van 
Staden. Integendeel, er is al een volledig diversiteitstraject afge-
legd bij de fusie van de twee oude OCMW-rusthuizen tot een nieuw 
woonzorgcentrum dat in 2013 in gebruik werd genomen. Omwille 
van de grote veranderingen die op til zijn, besloot het OCMW op-
nieuw in te tekenen op een loopbaan- en diversiteitsplan, ditmaal 
in tandem met de gemeente. Tine Dochy: ‘We zien dit plan als een 
hefboom om draagvlak voor de verandering te creëren, maar ook 
om de aanwezige kennis en kunde in kaart te brengen. Zo kunnen 
we beter beoordelen welke kennis we de komende jaren dreigen te 
verliezen door de pensionering van collega’s en kunnen we ons or-
ganiseren om kennisoverdracht te realiseren en ons opleidingsbeleid 
hierop af te stemmen.’

Staden zal een leeftijdsscan invullen om een beeld te krijgen van
-  de leeftijdspiramide van de huidige samenstelling van het per-

soneel (m/v);
-  de projectie op vijf en op tien jaar van dezelfde situatie in cijfer-

tabellen en grafieken;
-  het huidige klimaat en het beleid met betrekking tot leeftijd en 

werk in de organisatie;
-  de situatie ten opzichte van een benchmark uit de openbare be-

sturen. 
‘We zullen deze leeftijdsscan ook bespreken met een werkgroep, 
samengesteld uit leden van het basisoverlegcomité, om zo een leef-
tijdsbewust personeelsbeleid te stimuleren,’ zegt de OCMW-secre-
taris. ‘We vinden het belangrijk dat de werkomgeving zoveel moge-
lijk wordt afgestemd op de mogelijkheden van onze medewerkers 
en de 50-plussers in het bijzonder. Het creëren van een ergonomisch 
uitgebalanceerde werkvloer opent bovendien meer mogelijkheden 
om op termijn ook mensen met een arbeidshandicap in dienst te 
nemen. Wij zouden daarom een arbeidspostanalyse van de nieuwe 
ruimtes willen doen in functie van de integratie gemeente-OCMW. 
Daarvoor willen we samenwerken met Jobcentrum, dat zowel met 
deze doelgroep als met het ergonomische aspect vertrouwd is. We 
willen Jobcentrum ook een coaching ergonomie laten doen voor 
een zestigtal medewerkers. Ook het versterken van het coachend 
leiderschap krijgt bijzondere aandacht omdat dit cruciaal is om het 
veranderingstraject in goede banen te leiden.’
Tine Dochy, OCMW-secretaris, tine.dochy@staden.be
Ellen Bocher, coördinator interne ondersteuning,  
ellen.bocher@staden.be

lokale raad

Kan de OCMW-voorzitter  
afgezet worden?

Een OCMW-voorzitter kan enkel in een zeer 
beperkt aantal situaties afgezet worden. Dat 
kan door toepassing van de regels over struc-
turele onbestuurbaarheid in de gemeente of 
door middel van een tuchtsanctie vanwege 
de Vlaamse regering. 

De OCMW-raad kiest in het begin van de le-
gislatuur onder zijn leden een voorzitter. In 
principe is dat voor de hele bestuursperiode, 
al kan op de akte van voordracht ook een 
opvolger vermeld worden in combinatie met 
een einddatum. In dat laatste geval eindigt 
het voorzitterschap op die einddatum. Stel 
dat er ontevredenheid is over de OCMW-
voorzitter, dan kan noch de OCMW-raad, 
noch de gemeenteraad die verkiezing van de 
voorzitter ongedaan maken. Enkel de voor-
zitter zelf kan beslissen ontslag te nemen.
Er zijn twee uitzonderingen. Een eerste is er 
wanneer de gemeenteraad een nieuw college 
gekozen heeft nadat de gemeente structu-
reel onbestuurbaar geworden is. In dat geval 
kan de OCMW-raad beslissen ook de OCMW-
voorzitter te vervangen, maar verplicht is 
dat niet. Een tweede uitzondering is er bij 
kennelijk wangedrag of grove nalatigheid van 
de OCMW-voorzitter. Dan kan een tuchtpro-
cedure tegen de voorzitter gestart worden. 
De Vlaamse regering zal de gouverneur dan 
de opdracht geven een tuchtonderzoek te 
voeren. Ook een hoorzitting kan volgen. Bij 
zeer ernstige feiten kan dat leiden tot een 
uitspraak van de Vlaamse regering waarbij 
de OCMW-voorzitter geschorst of afgezet 
wordt. Dat gebeurt natuurlijk enkel in zeer 
uitzonderlijke situaties. En als er al zo’n situ-
atie is, dan zal de OCMW-voorzitter meestal 
zelf al ontslag genomen hebben, voordat het 
tot een afzetting door de Vlaamse regering 
komt.
Deze bepalingen gelden ook voor de eventu-
ele ondervoorzitter(s) van het OCMW. 

Art. 53, §4 en art. 70 van het OCMW-decreet

 
 

 Stuur uw vragen over de werking  
van de OCMW-raad naar  
pieter.vanderstappen@vvsg.be. 


