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Het SCD is het shared servicecentrum van de Drechtsteden op bedrijfsvoeringsgebied. Ieder kwartaal
brengen wij een uitgave van Shares uit waarin we
ingaan op een actuele ontwikkeling binnen gemeenteland. In Shares delen we hoe wij hier als professionele
uitvoerder en partner in de bedrijfsvoering samen met
onze klanten in de Drechtsteden aan werken en welke
dienstverlening we hierin bieden.

DE DUURZAME OVERHEID OOG VOOR DE TOEKOMST
Duurzaamheid. Juist van de overheid wordt
verwacht dat zij zich op verantwoorde en
duurzame wijze gedraagt. Aansluiten op de
huidige maatschappelijke behoeften op een
manier die geen schade toebrengt voor de
toekomst. Duurzaamheid wordt uitgelegd als
de langdurige balans tussen people (mensen),
planet (natuur en milieu) en profit (economie); in het nu handelen met het oog op de
toekomst. Het SCD faciliteert gemeenten om
duurzame oplossingen voor de bedrijfsvoering te kiezen. Hier lees je meer over in deze
Shares.
Een duurzame overheid is ook een overheid
die toekomstbestendig is, vol energie om de
uitdagingen van morgen aan te gaan. Dit
begint bij jou persoonlijk. Hoe zorg jij dat je
elke dag vol energie aan het werk gaat en
dat je ook in de toekomst vitaal en inzetbaar
blijft? Het SCD faciliteert de Drechtsteden, en
daarmee dus jou, bij deze vragen. Met frisse
energie de toekomst tegemoet.

SAMEN DUURZAAM
IN DE DRECHTSTEDEN
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FLUITEND NAAR JE WERK

Ben jij klaar voor de toekomst?
Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Dan is het net zo
belangrijk dat je iedere dag fluitend naar je werk gaat. En blijft gaan.
Hier zijn verschillende manieren voor. Jij kiest wat het beste bij je past.
Veranderingen volgen elkaar snel op; we gaan later met pensioen, banen
verdwijnen en nieuw werk ontstaat. Ook 'dichterbij' kunnen dingen veranderen;
kinderen, gezondheid en vrije tijd. Dit heeft allemaal invloed op je inzetbaarheid.
TIJD VOOR ACTIE
Vraag jezelf eens af hoe betrokken en gemotiveerd je bent om je werk met
energie te doen en te blijven doen. Weet je wat jouw persoonlijke kwaliteiten
en talenten zijn en wanneer je het beste presteert? Weet je wat jouw ontwikkelpotentieel is? Voel je je fit en gezond en heb je een goede balans gevonden
tussen werk en privé? Als je één of meer vragen met ‘nee’ beantwoordt, is het
tijd voor actie.
STAPPEN NEMEN
Wat kan je doen om de ‘nee’ te veranderen in een ‘ja’? Je kan kleine of grote
stappen nemen, dat bepaal jezelf. Je gaat ontdekken dat het leuk en
inspirerend is om actief met je loopbaan aan de slag te gaan. Het voelt goed
om zelf de regie in handen te hebben, zonder al je zekerheden overboord te
gooien.
MAAK WERK VAN JE WERK!
De organisaties uit het netwerk Drechtsteden stimuleren je om nu en in de
toekomst inzetbaar te zijn en te blijven. De eerste stap neem je zelf. Welke dit
is, bepaal jij. Kijk voor meer informatie over je mogelijkheden op:
www.drechtsteden.nl/fluitendnaarjewerk

TALENT

ONTWIKKELING
IN DE PRAKTIJK
Talentontwikkeling is één van de speerpunten
op de regionale bedrijfsvoeringsagenda van de
Drechtsteden. Bijvoorbeeld door medewerkers
nieuwe ervaringen te laten opdoen op een
tijdelijke, andere werkplek. Uiteraard wordt aansluiting gezocht bij iemands talenten en interesses.
04 |

SCD SHARES | APRIL 2017

EEN JURIST ALS ORGANISATIEONTWIKKELAAR
Dédée Voogd, jurdisch adviseur bij de gemeente Zwijndrecht, is een collega die voor het benutten van haar
talenten en interesses steeds meer ander werk is gaan
doen. 'Ik deed in Zwijndrecht eigenlijk alleen maar juridisch werk. Toen we in 2012 opnieuw aandacht wilden geven aan de Zwijndrechtse bedrijfscultuur, riep ik
spontaan dat mij dat wel heel interessant leek. Voordat
ik het wist, was ik projectleider van het cultuurtraject en
heb ik, bijgestaan door een externe adviseur, enorm veel
ervaring opgedaan in het coachen van groepen en personen. Een opleiding als vertrouwenspersoon en het werk
van integriteitscoördinator vloeiden daaruit voort. De
veranderde functie-inhoud geeft mij meer energie, dan
het juridische werk. Ik ben zo blij dat ik die eerste stap
genomen heb.' Het resultaat voor de organisatie is, naast
een geïnspireerde medewerker, ook een gemotiveerde

PROGRAMMA 'DE PROEVERIJ'
SMAAKT NAAR MEER
Hoe kun je met energie en motivatie je werk doen en blijven doen? Nu en
in de toekomst? Bij de Proeverij kunnen medewerkers zelf tijdens workshops proeven en ervaren hoe zij daarmee aan de slag kunnen. De afdeling P&O biedt dit programma aan de organisaties in de Drechtsteden.
Vanaf november 2016 tot en met
maart 2017 hebben negen organisaties in de Drechtsteden de Proeverij
aangeboden aan hun medewerkers.
Bij vier organisaties volgt nog voor de
zomer het programma. Meer dan 500
medewerkers hebben deelgenomen
en de reacties zijn positief: "de workshops waren heel inspirerend en leuk,
tijdens de workshops heb ik mijzelf
en ook andere collega's beter leren
kennen, bij de workshop 'stress de
baas' heb ik goede tips gekregen hoe
ik op basis van Oosterse technieken
met stress om kan gaan, als je jezelf
niet bewust bent wat je drijfveren zijn,
kan je nooit goede keuzes maken in
de toekomst."
VERVOLGVRAGEN
Door de Proeverij zijn medewerkers
zich bewust dat zij met vragen en
advies terecht kunnen bij hun leidinggevende en bij Team Mobiliteit
en Ontwikkeling van P&O. Er zijn naar

aanleiding van de Proeverij oriënterende gesprekken gevoerd met
medewerkers, bijvoorbeeld over hoe
zij hun persoonlijke ontwikkeling
bespreekbaar maken. Diverse aanvragen komen binnen voor een passend
scholingsadvies. Door de workshop
'Jobcrafting' zijn medewerkers nieuwsgierig geraakt hoe zij zelf aan hun
baan kunnen sleutelen en nemen ze
contact op met P&O. De workshop
'Pimp je cv' leidde bij de SDD tot het
verzoek van deelnemers om een workshop over professionaliseren van het
LinkedIn profiel, verzorgt door team
Mobiliteit & Ontwikkeling.
INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Barbara de Bruin-Vos,
mobiliteitsadviseur, afdeling P&O,
telefoonnummer 078 – 770 2273
of via mail:
bn.de.bruin-vos@drechtsteden.nl
(of mobiliteit@drechtsteden.nl)

medewerker die met nieuwe energie aan het werk is.
ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE
Voor medewerkers die nieuwe ervaringen willen opdoen
of hun talent willen ontwikkelen, speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Peter de Nooijer, afdelingshoofd
Staf van de gemeente Zwijndrecht is een faciliterende
leidinggevende. Iemand die zich 'dienend' opstelt richting zijn professionals. 'Ik geloof dat 'de juiste man op de
juiste plek' het beste resultaat oplevert. Daardoor krijg je
energieke, gemotiveerde mensen, die bovendien het beste werk opleveren. Gemotiveerde mensen sporen elkaar
aan om zichzelf en dus ook de organisatie blijvend te
verbeteren. Dat kan alleen als iedereen elkaar en zichzelf ook echt goed leert kennen, erkennen en benutten.
Er wordt niet gesproken over functies, maar kwaliteiten,
rollen en persoonlijkheden. Deze willen we koppelen aan
05 |
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de opgaven die zich voordoen. Er wordt op de breedst
mogelijke manier gekeken naar hoe je je nu echt kan
ontwikkelen als mens, eventueel ook op andere locaties.'
Wat wordt van jou als medewerker gevraagd? Persoonlijk
eigenaarschap! Oog hebben voor waar je goed in bent,
in welke rol en omgeving je het beste tot je recht komt
én…. jezelf blijvend ontwikkelen.
JA, IK WIL OOK
Wil jij ook nieuwe energie, je talenten ontwikkelen of gewoon even iets anders uitproberen? Dat kan! Ga eens in
gesprek met je leidinggevende of kijk voor je mogelijkheden op: www.drechtsteden.nl/fluitendnaarjewerk.
Wil je weten wat je als leidinggevende kan doen in de
ontwikkeling van je medewerkers? Afdeling P&O denkt
graag met je mee. En kijk ook eens op
www.drechtsteden.nl/fluitendnaarjewerk.

COLUMN

“We zorgen dat onze medewerkers nu en in de
toekomst sterk staan op de arbeidsmarkt;
binnen de Drechtsteden of daarbuiten.”
JOSÉ HESKES
AFDELINGSMANAGER PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICECENTRUM DRECHTSTEDEN

OP WEG NAAR EEN

TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE
DE ROL VAN DE OVERHEID NAAR BURGERS EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES VERANDERT. DIT VRAAGT
OM AANPASSINGSVERMOGEN VAN DE WERKGEVER EN DE WERKNEMER. GOED WERKGEVERSCHAP IS HIERBIJ
NOODZAKELIJK EN STAAT DAAROM OP DE BEDRIJFSVOERINGSAGENDA VAN DE DRECHTSTEDEN. WANT GOED
WERKGEVERSCHAP STELT ONS IN STAAT OM DOOR TE GROEIEN NAAR EEN ORGANISATIE DIE KLAAR IS VOOR DE
TOEKOMST. MAAR WAT BETEKENT GOED WERKGEVERSCHAP NU PRECIES?
DE JUISTE MEDEWERKER OP DE JUISTE PLEK
Aandacht voor de mensen die bij en voor ons werken: dat betekent een goede werkgever zijn voor ons. Om
de juiste match te maken tussen een opgave en medewerker is het belangrijk om oprechte interesse te
hebben voor onze mensen. Welke passies, talenten en kwaliteiten heeft de medewerker? Met een persoonlijk portfolio van de medewerker kijken we hoe onze mensen hun talenten flexibel in kunnen zetten.
Ontwikkeling van de medewerker staat daarbij centraal.
PLEZIERIG EN EFFECTIEF SAMENWERKEN
Binnen de Drechtsteden staat niemand er alleen voor, vinden wij. Als lid van een team binnen het netwerk tonen we commitment. Conflicten gaan we niet uit de weg, maar buigen we om naar constructieve
oplossingen. Ook maken we heldere afspraken over elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag.
Omdat veel van onze activiteiten met elkaar verbonden zijn, zijn we allemaal een belangrijke schakel in
de keten. Samenwerking die verder gaat dan inhoud is cruciaal. We verwachten van iedereen een mindset
van samen leren, elkaar beter maken en de helpende hand bieden op een oprechte, integere en respectvolle manier.
MEDEWERKERS MET EEN GOED GEVULDE RUGZAK
We zorgen dat onze medewerkers nu en in de toekomst sterk staan op de arbeidsmarkt; binnen de Drechtsteden of daarbuiten. Een functie of een baan voor het leven is al lang geen vanzelfsprekendheid meer. We
geven medewerkers daarom ruimte om hun eigen ontwikkeling vorm te geven om ook op langere termijn
gemotiveerd en productief te blijven. Mobiliteit is belangrijk, maar we dagen medewerkers ook uit om
wanneer hun tijd gekomen is verder te reizen. Belangrijk is dat dit respectvol en met de menselijke maat
gebeurt, maar bovenal met de ambitie dat zij ons altijd met een beter gevulde rugzak verlaten.
HET GOEDE GESPREK CENTRAAL
Betrokken en bevlogen medewerkers vinden we belangrijk. Daarbij speelt de leidinggevende een cruciale
rol. People managers met oog voor de medewerker en die het goede gesprek centraal stellen; daar gaat
het om. Leidinggevenden die hun medewerkers vertrouwen, ruimte, middelen en coaching geven, zodat
medewerkers gemotiveerd blijven en zelf verantwoordelijkheid pakken voor de bijdrage die ze leveren. Wij
geloven dat dit passie, lef, initiatief en creativiteit stimuleert.
De afdeling P&O van het Servicecentrum Drechtsteden adviseert leidinggevenden en faciliteert medewerkers in het netwerk hoe zij samen invulling kunnen geven aan goed werkgeverschap.
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DUURZAAM FACILITEREN
De wereld van facilitaire dienstverlening leent zich bij uitstek om duurzaamheid voor
People, Profit en Planet in na te streven. Het SCD vervult hierin een regie- en adviesfunctie. Ook experimenteren we binnen ons eigen gebouw steeds meer met duurzame
oplossingen. Een kijkje in de keuken van de mogelijkheden op dit gebied:
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gezamenlijk 125.000 extra banen moeten
creëren voor mensen met een arbeidsbeperAFVAL IS UIT,
king. Voor het schoonmaken van de panden
GRONDSTOF IS IN
zet het SCD arbeidskrachten in met een
achterstand tot de arbeidsmarkt.
Als je met je duurzame bril naar afval
kijkt dan zie je geen afval, maar grondstof.
Maar het SCD doet nog meer. Als het SCD
Om zoveel mogelijk grondstof op te
leveranciers inzet, dan verplicht het SCD de
leveren en zo min mogelijk restafval,
leverancier om mensen uit kwetsbare groestimuleren we vanuit het SCD de inzet
pen in te zetten (5% van de opdrachtwaarde,
van gescheiden afval. Door afval vooraf te
de zogenaamde SROI doelstelling). Op dit
scheiden wordt de keten van afvalverwermoment wordt bijvoorbeeld een pilot geking korter en effectiever. Op dit moment
draaid voor de cateringwerkzaamheden op de
vindt een pilot plaats met een nieuwe
kleinere panden, waarbij Stichting De Hoop
manier van afval scheiden bij het SCD, die
dagelijks de lunch verzorgt. De Hoop geeft
deels al bij andere locaties is uitgerold.
een dagbesteding aan mensen met psychiaAfval op een nieuwe manier scheiden is
trische problemen en verslaafden. Dat is een
even wennen, maar het levert flink wat
mooie gedachte als je je broodje afrekent!
geld op. Hoe ziet dat vooraf scheiden
eruit:

WIJ EISEN DUURZAAMHEID
Vanuit het SCD stimuleren we het opnemen van duurzaamheidseisen in contracten. Wij stellen eisen aan commerciële
partijen. Hier sturen we op. Bij regionale aanbestedingen hanteert Facilitaire Zaken & Vastgoed waar mogelijk 'De milieucriteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Dit zijn
minimum richtlijnen waaraan een leverancier moet voldoen.
We helpen onze klanten te kiezen voor partijen die duurzaamheid nastreven. Een mooi recent voorbeeld van een cateringpartij die verder gaat dan de minimumcriteria is Vitam. Een
greep uit de maatregelen die zij inzet voor duurzame catering: onverpakt presenteren cateringproducten (vermindering
verpakkingsmateriaal), bewuste strategie op stimuleren van
gezonde voeding (gezondheid en duurzaamheid medewerker),
voorkomen van derving, gebruik seizoensproducten uit de
regio ...en nog meer. Kies bewust!

 Papier (blauwe bakken): dit wordt

apart ingezameld en gerecycled (dit
doen we al jaren overal in de Drechtsteden).
 Herbruikbaar (oranje bakken): alles

wat recyclebaar en enigszins droog is
(met name plastic, metaal en drankenkartons). Dit wordt door het afvalbedrijf gesorteerd en hergebruikt.
 Restafval (zwarte bakken): alles wat

nat en vies is en waardoor het afval
aan elkaar blijft plakken en dus niet
meer te sorteren is, houden we apart.
Dit gaat naar de verbrandingscentrale
in Dordrecht en dient als brandstof
voor Stadsverwarming.
 Plastic bekers (cilinderbakken): zo

beperken we het volume van afval
(= vermindering aantal ritten van de
vuilniswagen = minder CO2-uitstoot).

DUURZAAM

GEBOUW

IN HET BEHEER EN AANPASSEN VAN GEBOUWEN STUREN WE
AAN OP DUURZAME OPLOSSINGEN. EEN AANTAL VOORBEELDEN
VAN DUURZAME TOEPASSINGEN IN GEBOUWEN:

LED VERLICHTING

ECODAKEN

In februari zijn 650 lampen van 40 watt
in het SCD-gebouw vervangen door LED
verlichting van 8 watt. Naast een
zuiniger energieverbruik (= vermindering
CO2-uitstoot en lagere kosten) gaat LED
verlichting 8x langer mee dan traditionele
verlichting (= besparing op 8x vervangingskosten en arbeidskosten).

Waar mogelijk past Facilitaire Zaken & Vastgoed witte
ecodaken toe. Een zwart dak accumuleert warmte, bij een
wit dak is de warmtelast veel minder. Daarnaast onttrekt
de speciale afwerklaag op eco-daken CO2 uit de lucht.

BENIEUWD NAAR DUURZAME
MOGELIJKHEDEN OP FACILITAIR
GEBIED VOOR JOUW ORGANISATIE?
NEEM CONTACT OP MET
CHRISTIAAN BOTTER OF
LINDA VERMEULEN

Op een aantal locaties,
o.a. stadhuis Dordrecht en
Onderwijsmuseum, vindt
koeling en verwarming van
het pand plaats door het
aanboren van grondwaterbronnen. Dit bespaart
verwarmingskosten en
koelingskosten door airco.

SOLATUBES
Op verschillende locaties
zijn solatubes geplaatst.
Het licht van buiten wordt
binnen benut, waardoor
minder elektrisch
verlichting nodig is.
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WARMTEKOELING DOOR
GRONDWATERBRONNEN

ZONNEPANELEN
Op verschillende gymzalen zijn
zonnepanelen geplaatst. Wat het
oplevert is dagelijks te volgen.

Een beter
milieu begint
bij jezelf!
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Wist je dat...

People Planet Profit (ook wel: de drie P's) is een term uit de duurzame
ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze
wijze gecombineerd zouden moeten worden voor het beste 'duurzame' resultaat.

g

Benieuwd wat een dagje meelopen op een andere werkplek

je kan opleveren? Bekijk dan het filmpje van de Dag van de Mobiliteit.

g

Van

achter je bureau werken aan je inzetbaarheid voor in de toekomst? Zie
www.meesterinjewerk.nl voor gratis online trainingen en tips.

g

Via

het Regionaal Energieloket zijn er handige tips op het gebied van duurzaamheid.

g

Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven,

milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder
duurzaamheid geschaard.

g

Facilitaire zaken organiseert 31 mei 2017 een

klantendag over ontwikkelingen in de facilitaire dienstverlening. Uitnodiging voor
deze klantendag volgt binnenkort.

g

De Europese aanbesteding voor de

accountantscontrole vanaf boekjaar 2017 voor zeven gemeenten (waaronder Hardinxveld-Giessendam), vijf Gemeenschappelijke Regelingen
(waaronder Drechtwerk) en een BV na een intensief traject is afgerond
en gegund aan BDO Accountants?

g

De prettige samenwerking hierbij tussen

SCD-Inkoop en de betrokken opdrachtgevers (Gemeenteraden en het Algemeen
Bestuur, vertegenwoordigd door griffiers en controllers) cruciaal was om het proces van aanbesteding en de daarbij behorende complexe bestuurlijke besluitvorming
(via auditcommissies, gemeenteraden en het Algemeen Bestuur) soepel te kunnen
doorlopen? g
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FIT VOOR DE TOEKOMST!
We worden ouder en werken
steeds langer door. Voor veel
mensen is dit geen enkel probleem, maar voor anderen is
het een hele uitdaging om fit
genoeg te blijven om tot het
67e jaar te blijven werken. Eind
2016 organiseerde het Servicecentrum Drechtsteden daarom
voor de eerste keer de Week
van de Vitaliteit met als doel
medewerkers bewust te maken
van gezond bewegen, gezond
denken en gezond voelen.

GEMEENTE DORDRECHT organiseerde in 2014 de week van de gezondheid
en in 2015 de maand van de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor de
collega's op het stadskantoor. Annie de Lijzer licht verschillende activiteiten van de week van de duurzame inzetbaarheid toe: "Medewerkers hadden
keuze uit een ruim aanbod van activiteiten. Zo konden Dordtenaren een
gezondheidscheck doen, meelopen met de zelf georganiseerde klimaatmars,
deelnemen aan het werkstress congres en hun conditie verbeteren tijdens de
traploopweek."

Niet alleen het Servicecentrum
is met het onderwerp vitaliteit
bezig. Ook in de regio lopen
initiatieven die erop gericht zijn
collega's bewust te maken van
hoe zij gezonder kunnen leven
en werken.

GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT heeft een gezondheidsweek georganiseerd om de onderwerpen van de Arbo meer op de kaart te zetten. Eén dag
stond in het teken van voeding en één dag ging alles over bewegen. Daarnaast kregen medewerkers de mogelijkheid om een fittest te doen. Dit in
samenwerking met een sportschool uit de omgeving. Carola Duijm vertelt
dat door de vele positieve reacties er in 2017 een interactief vervolg wordt
gegeven aan dit initiatief; de vitaliteitsweek.

GEMEENTE ALBLASSERDAM is druk bezig met de organisatie van een week van
de vitaliteit. De belangrijkste reden hiertoe licht Ivette Paauwe toe: "Alblasserdam heeft de afgelopen jaren een vrij laag ziekteverzuimpercentage. Om
dit vast te houden geeft Alblasserdam vorm aan duurzaam personeelsbeleid
waarbij mobiliteit en vitaliteit centraal staan."

Laten we goede ideeën vooral uitwisselen en elkaar inspireren
om nu en in de toekomst fit te blijven!

Voormalig hockeyinternational Kim Lammers
nodigde alle SCD-medewerkers uit voor een
gezamenlijke work-out op het Energieplein.
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