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Medewerkers eind 2018 

Type contract

Opleidingsbudget

Trainingen

Mobiliteitspool 

Academie 

Arbo

Cultuur

In- door- uitstroom

cursisten

zit- / sta- 
bureau’s 

cultuur-
magazines

handmatige 
hoog/laag 
bureau’s

bureau-
stoelen

flexplekken

Investeringen in arbeidsomstandigheden:

fulltime

leeftijd:

Leeftijdsopbouw
Er is voor alle trainers 
die actief zijn binnen 
het de Academie een 
VOG aangevraagd.

medewerkers volgden een training via Samen Wijzer

Samen Wijzer

totale budget gebruikt budget

beeldscherm + 
HDMI kabel tbv 
laptop vervangt 
vaste computer

= medewerkers-
bijeenkomsten nieuwe stijl

* intern doorgestroomd 
naar een andere functie.

jaar

betaalde medewerkers
M V

Gemiddelde Leeftijd

=104 %  van het totaal

VOG

Meet & Greet 

Life languages 

Personeelsvereniging

Personeelsuitje

leden
= 55% van alle 
medewerkers

deelnemers

Aantal medewerkers, incl. mobiliteitspool

medewerkers

vraag heeft 
niet geleid 
tot een klacht. 

Klachtencommissie 

klachten informatie-vraag nieuwe externe vertrouwenspersoon

1 van de 2 vertrouwens-
personen heeft 
afscheid genomen.

Vertrouwenspersonen 

Aantal medewerkers 
die gebruik maakten van:

Secundaire 
Arbeidsvoorwaarden

fietsregeling 
(ver-)koop 
vakantiedagen

classispredi-
kanten gestart 
in de nieuwe 
functie

Classis-
predikanten

Nieuwe algemeen 
directeur

Na een interimperiode, 
is op 1 juni de nieuwe 
algemeen directeur gestart.

parttime

stagiaires
oproep

medewerkers via 
uitleen werkzaam 

in een lokale 
gemeenten

Fte Vrijwilligers

vrouwman Vrijwilligers zijn heel 
belangrijk voor de 
Dienstenorganisatie, 
en zijn in vrijwel de 
gehele organisatie 
actief.

doorstroom* 

instroom
nieuwe 
detacheringen 

uitstroom

Bijna alle medewerkers volgden deze 
communicatiestijl training. Daardoor kennen 
ze elkaars communicatie en werkstijlen: 
ze kunnen deze beter op elkaar afstemmen 
en elkaar beter begrijpen door rekening 
te houden met de ‘’taal’’ van de ander. 

* eNPS = in welke mate medewerkers de Dienstenorganisatie 
aanbevelen als werkgever.

De eNPS* is de afgelopen jaren 
verder gestegen. Steeds meer 
mensen voelen zich betrokken 
bij de organisatie en zijn trots 
op de dienstenorganisatie.
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