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Congres

Het congres Medezeggenschap Anders, donderdag
3 december in Aristo Zalencentrum in Amsterdam-

Medezeggenschap

Sloterdijk, had dit jaar als thema ‘De OR van de

Anders

medezeggenschap kwamen naar de inmiddels vierde

Geslaagde kruisbestuiving
tussen sectoren

toekomst, de toekomst van de OR’. Ruim 150
ondernemingsraadsleden en andere betrokkenen bij
editie van het congres.
Dit jaar werd Medezeggenschap Anders voor het
eerst gezamenlijk georganiseerd door het A+O fonds
Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A+O fonds Rijk.
“Met als doel kennis en voorbeelden tussen
sectoren uit te wisselen”, zei dagvoorzitter Jeroen

Het uitwisselen van ervaringen
tussen de verschillende sectoren heeft
absoluut meerwaarde. Dat was de
reactie van deelnemers op het congres
Medezeggenschap Anders. De drie
A+O fondsen van gemeenten, provincies
en Rijk organiseerden het congres voor
eerst samen.

Pepers, directeur A+O fonds Gemeenten in zijn
welkomstwoord. Pepers: “Op die manier kunnen we
elkaar voeden en van elkaar leren.”
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Ambassadeur
Tijdens de plenaire opening nam Ruud Vreeman,

De huidige Wet op de Ondernemingsraden biedt

oud-vakbondsman (Industriebond FNV),

voldoende mogelijkheden, meende Vreeman die

oud-burgemeester van Tilburg en huidig PvdA-senator,

OR-en opriep een actieve rol te pakken. “Neem een

de toehoorders mee op een tour d’horizon van de

initiërende rol. Ook vanuit modern bestuur wil ik

medezeggenschap. Het was zijn eerste officiële

tegenspraak. Wees een loyale, kritische partner.”

optreden als nieuwe ambassadeur medezeggenschap

Hij constateerde in bedrijfsleven en bij de overheid

en opvolger van oud-kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

een andere dynamiek. “Binnen de overheid is een
minder harde sfeer. Maar ook een wethouder wil wel

Vreeman had voor de zaal geen groot visionair idee

eens kritische professional tegenover zich vinden”,

over de toekomst van de medezeggenschap, zei hij.

wist Vreeman.

In plaats daarvan besprak hij de medezeggenschap
aan de hand van een ‘tienpuntenplan’.
Vreeman zag medezeggenschap bij voorkeur in de
traditie van het Rijnlandse model waarin kennis

“Toekomstbestendige medezeggenschap

van werknemers belangrijk gevonden wordt voor

is waar de regels niet het hoofdonderwerp

organisatie of bedrijf. Een representatieve en
verantwoordelijke OR zou vanuit een eigen visie op

van gesprek vormen. De wederzijdse inhoud

de organisatie en kwaliteit van de arbeid, gericht op

en oog voor de relatie met onder andere

duurzaamheid en continuïteit, transparant en integer

ondernemer en collega’s staan centraal om

tegenspraak moeten organiseren, bepleitte de

de invloed kwalitatief te verbeteren en

oud-vakbondsman. Vreeman: “Op sommige plekken

daarmee de uiteindelijke besluitvorming.

loopt nu de flexibele schil uit de hand. Werknemers
worden steeds meer gezien als kostenpost. Ik

Bij goede medewerkersinbreng en het optimaal

beschouw een werknemer vooral als een betrokken

benutten van de kennis en vaardigheden

producent die een bijdrage levert aan de organisatie.

neemt de ondernemingsraad het voortouw.

Dat is typerend voor het Rijnlands model en

Lang leve de ondernemingsraad!”

vind ik een belangrijk uitgangspunt waarbij de
medezeggenschap een belangrijke rol kan spelen.”

MARCO SIKKEL, WORKSHOPLEIDER MEDEZEGGENSCHAP ANDERS EN
SENIOR ADVISEUR CAOP
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De Kunst van Medezeggenschap
Na de bijdrage van Vreeman gingen de deelnemers

Uit de ervaringen en discussies in de zaaltjes bleek

uiteen voor twee workshopsrondes waarin

dat medezeggenschap niet altijd vanzelf gaat: het is

medezeggenschap op verschillende manieren

soms trekken en duwen om WOR-bestuurder en

aan bod kwam. De aanwezigen konden eerder een

medewerkers mee te krijgen. Medezeggenschap en

voucher pakken voor een workshop naar keuze.

medewerkersparticipatie is geen vanzelfsprekendheid.

Na de oproep daartoe, was het bij de tafel waar

Daarover werd na afloop tijdens afsluitende netwerk-

de vouchers verdeeld werden, meteen een flinke

borrel dan ook nog volop nagepraat. Er werden nieuwe

drukte. “Ik hoor graag meer over het functioneren

contacten gelegd en vervolgafspraken gemaakt.

van de Netwerk OR”, lichtte een deelnemer zijn

“Het was een inspirerende middag. Zeker voor

eerste keuze toe. Andere deelnemers kozen het

herhaling vatbaar”, aldus een deelnemer bij vertrek.

groene voucher “om van de Belastingdienst te horen
hoe die overheidsdienst medewerkers betrekt bij

In de bundel De Kunst van Medezeggenschap van

medewerkersparticipatie”. Ook de vouchers van

het A+O fonds Gemeenten staan meer inspirerende

de workshop ‘Hoe groeit betrokkenheid?’ waren

(praktijk)verhalen die de medezeggenschap binnen

erg in trek.

organisaties verder kunnen brengen.

“Heel interessant en goed”, reageerde een deelnemer

Ga naar De Kunst van Medezeggenschap

na afloop van de workshop van het Ingenieursbureau
Drechtsteden. “Er was een levendige discussie.”
Ook deelnemers aan andere workshops zetten
tijdens de korte pauze het gesprek gewoon voort.

“Ik vond het waardevol om vandaag

Maar een klein half uurtje later stond alweer

ondernemingsraadsleden vanuit andere

de tweede workshopronde op het programma.

sectoren te ontmoeten, samen oplossingen
te bespreken en van elkaar te leren.”
THEA NOTENBOOM-THEUWS, OR-LID GEMEENTE BLADEL

De tentoonstelling is onderdeel van de Roadshow
Meester in je werk en informeert over mogelijkheden
voor medewerkers van provincie en gemeenten

Meester in je werk

om via de website Meesterinjewerk.nl regie te
nemen over hun eigen loopbaanontwikkeling en
vakmanschap. De website Meesterinjewerk.nl is

Voorafgaand, tijdens en na afloop van
het congres bekeken veel deelnemers
de tentoonstelling Meester in je werk.

sinds 1 oktober online.
Ga naar Meesterinjewerk.nl
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Workshops: samenwerking,
participatie en meer
Deelnemers aan Medezeggenschap Anders konden

en de OR van het kerndepartement Economische

tijdens de middag kiezen uit elf workshops. Er was

Zaken samen om voor medewerkers van de

veel aandacht voor (sector)overstijgende samenwerking

organisaties acceptabele (terugkeer)regelingen te

en het vergroten van medewerkersbetrokkenheid.

treffen. Een kleine ‘kopgroep’ voert de gesprekken
met mandaat van alle OR-en. Beerepoot benoemde

In de workshops De Netwerk OR, Samenwerkende

het belangrijkste voordeel van de samenwerking:

ondernemingsraden en Nationaal Coördinator

“De OR-en staan unaniem achter de werkwijze.

Groningen stond (sector)overstijgende samenwerking

Na discussie gezamenlijke standpunten innemen,

centraal. Er was veel belangstelling voor de Netwerk

versterkt regionaal de positie van de medezeggenschap

OR van de Omgevingsdienst Midden-West Brabant en

en dat vertaalt zich in meer invloed op het

de samenwerking daarin tussen ondernemingsraad

vormgevingsproces van de nieuwe organisatie en

en Georganiseerd Overleg. In een zaal ernaast

nog te formuleren beleid. ”

bespraken deelnemers het uitwisselen van kennis,
ervaringen en inzichten over de grenzen van
bestuurslagen heen.

“Je merkt dat er binnen de drie sectoren
Jacoline Beerepoot, OR-lid Provincie Groningen,
die de vervangersrol van de oorspronkelijke spreker,
ambtelijk secretaris Jan Mooi van de provincie

veel gemeenschappelijkheden zijn. Ik heb
juist vanuit de andere sectoren inspirerende

Groningen met verve vervulde, vertelde in haar

initiatieven gehoord waar de groep van

workshop vanuit de praktijk over de succesvolle samen-

opveerde.”

werking tussen OR-en bij de oprichting van de nieuwe
overheidsdienst Nationaal Coördinator Groningen die
na de eerdere aardbevingen verantwoordelijk wordt
voor snelle schadeafwikkelingen en het versterken
van gebouwen. In aanloop naar de oprichting werken
twaalf gemeentelijke OR-en, OR Provincie Groningen

WORKSHOPLEIDER MARGARET ZIJLSTRA, BELEIDSADVISEUR
MINISTERIE VAN FINANCIËN/BELASTINGDIENST
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OR-loting
In een tweede workshopronde konden deelnemers

Margaret Zijlstra en Walter Stevenhuijsen van de

onder andere ideeën en suggesties opdoen voor

Belastingdienst vroegen de workshopdeelnemers

het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij

hoe zij het idee ‘OR-lidmaatschap op basis van loting’

medezeggenschap. Welke vormen van medezeggen-

nieuw leven konden inblazen. Wat zouden voor- en

schap zijn er en hoe werkt een regiemodel,

nadelen zijn?

participatiemodel of ‘OR voor iedereen’?
Welke voordelen en valkuilen zijn er bij het werken
met ‘linking pins’ als verbinding tussen OR en
afdelingen? Hoe betrek je medewerkers toch bij

“Het was erg leuk. Ook door de ukelele-speler.

medezeggenschap als er minder belangstelling is

Vreeman zorgde vooral voor een ‘o ja-erlebnis’.

voor de ondernemingsraad?

En ik heb veel kunnen netwerken. We hebben

De Belastingdienst riep op het congres de hulp in

nu een afspraak staan met de OR van Staats-

van de workshopdeelnemers. Om de medewerkers-

bosbeheer. Meestal ontmoet je alleen collega’s

participatie te vergroten hield de Belastingdienst

vanuit provincies, maar zo sectorbreed had ik

in 2014 een stevig opgetuigde Medezeggenschaps-

het nog niet meegemaakt.”

conferentie. Maar de concrete oogst van 35 ideeën
van medewerkers sloeg na de aankondiging van een
nieuw reorganisatietraject helemaal dood.

ALBERT KROPFF, OR LID PROVINCIE ZUID-HOLLAND

de ruim 150 deelnemers aan het congres
Medezeggenschap Anders op met zijn lied
‘Voor een beter overheidsklimaat’.

Ukelele-speler zet de vrolijke toon

“In Parijs wordt gesproken over minder CO2,
maar in Sloterdijk praten echte bobo’s mee.

“In Parijs is de klimaattop. Maar dit
is natuurlijk de top waar het echt om
draait. Hier wordt vandaag misschien wel
een historische stap gezet. En daar bent
u getuige van. Ik heb er een liedje over
geschreven.”

Vinden het wiel uit -na een middag gepraatvoor een veel beter overheidsklimaat.”
De stand-up cabaretier, “of wat u wilt ukelele-speler,
maar ik speel maar vier akkoorden”, vatte aan het
eind van de bijeenkomst de middag samen door
ludieke bespiegelingen op de dag en gaf daarmee

‘Ukelele-speler’ John van der Sanden warmde

sommige aanwezige medezeggenschappers op

voorafgaand aan het inhoudelijke programma

geheel eigen wijze ‘een boost’.
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De deelnemers waren niet erg enthousiast over
loting en het kostte moeite om voor- en nadelen
te benoemen. Het lukte uiteindelijk toch. Maar vooren nadelen kwamen overeen met de huidige voor- en

“Met drie sectoren samen heeft absoluut
meerwaarde. Ik vond het heel aardig om

nadelen van individuele OR-leden, constateerde

collega’s van provincie Zuid-Holland te

de workshop. De inbreng vanuit een gemeente om

ontmoeten. De workshop Meester in je werk

medewerkers op flexibele basis te vragen mee te

met de interactieve toneelvoorstelling vond ik

denken over projecten, werd daarom warm onthaald.

heel erg leuk. Ik ga kijken of ik die workshop

De flexiblele schil zou dezelfde voorzieningen en
positie ten opzichte van de bestuurder moeten
hebben als OR-leden die zich langdurig verbinden,
was de gedachte. De kruisbestuiving tussen de
sectoren kreeg in de workshop concreet vorm.
Op hetzelfde moment zette Mathilde Dekker,
beleidsadviseur bij FNV, deelnemers in een andere
zaal op het spoor van de activerende methode.
“Pas je communicatie aan en werk vanuit een andere
grondhouding. Stop met zenden, ga ophalen”, gaf zij
als tip om medewerkers meer te laten meepraten.
Meepraten is weliswaar voorwaarde voor een goed
functionerende medezeggenschap, maar niet hetzelfde
als medezeggenschap, waarschuwde Dekker.
“Een bestuurder kan de inbreng vanuit meepraten
naast zich neerleggen. Dat kan met medezeggenschap
niet zo maar. In een adviesaanvraag zou een
ondernemingsraad naast of in plaats van een
communicatieparagraaf een participatieparagraaf
moeten opnemen”, adviseerde zij.

ook naar Rotterdam kan halen.”
BERT DUSSELJEE, VOORZITTER CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD
ROTTERDAM
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Waardering
Sonja Baljeu van de Commissie Bevordering

Ook voor de workshop van het ingenieursbureau

Medezeggenschap van de SER, praatte deelnemers

Drechtsteden, waar de OR op basis van wederzijds

inhoudelijk bij over medezeggenschap voor flexibele

vertrouwen meedacht en -schreef aan het nieuwe

arbeidsconstructies en de ruimte die de Wet op de

ondernemingsplan, was veel belangstelling en

Ondernemingsraden daartoe biedt. Deelnemers

waardering. Bert Mens, voorzitter OR provincie Zuid-

waren positief over haar workshop. Baljeu vond

Holland, besprak in zijn workshop de modernisering

het zelf ook een “genoegen” en “leerzaam” om

van de agenda van de OR bij provincie Zuid-Holland.

te horen wat er speelt binnen verschillende
ondernemingsraden: “Medezeggenschap en flexwerk
blijkt bij de meeste OR’s nog niet op de agenda te
staan. Vaak hebben ondernemingsraden daarover
geen afspraken gemaakt in het OR-reglement. De
WOR biedt daar mogelijkheden voor, maar als de
zittende OR het niet regelt in een OR-reglement,
hebben jongeren met vaak tijdelijke en kleine banen
geen toegang tot de medezeggenschap. Dat is het
punt van jongeren”, aldus Baljeu.

Voor nog meer foto’s kun je kijken op de website medezeggenschap-anders.nl

A&O-fonds
Provincies

