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Gemeente Heemstede heeft sinds eind
vorig jaar weer een volledige ondernemingsraad. Voor iedere vergadering
schuiven zeven gekozen leden aan en
zelfs meer dan dat. Na de verkiezingen
in december zijn er zelfs reserve
kandidaten en medewerkers die soms
meekijken bij het OR-werk. Op die
manier kunnen zij makkelijk inschuiven
als dat in de toekomst nodig mocht
zijn. De grote belangstelling voor de
OR is ook voor gemeente Heemstede
redelijk nieuw. Een jaar geleden was
het hangen en wurgen om de bijna
200 medewerkers te interesseren voor
medezeggenschapswerk. Toch was
dat noodzaak. Van de vorige OR die in
2005 nog met negen leden aantrad,
waren medio 2009 nog maar vijf leden
over. De krimp kwam deels door de
overgang van organisatieonderdelen en

Door Walter Baardemans en Jan Snijders - A+O fonds Gemeenten
Gemeente Heemstede scoort in een landelijke benchmark over 2009 een ruime acht voor haar dienstverlening. Het
succes was onmogelijk zonder de goede samenwerking met de ondernemingsraad, zegt gemeentesecretaris Willem
van den Berg. Hij ging mee voorop bij de campagne voor nieuwe OR-leden. Cees de Schipper, voorzitter van de onder
nemingsraad: “Zonder de inzet van de gemeentesecretaris hadden we geen verkiezingen gehad.”
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OR

na flitscampagne op sterkte

durft mij

hadden we tien kandidaten en konden
we verkiezingen organiseren. Zonder de
inzet van de gemeentesecretaris hadden
we geen verkiezingen gehad. Dat was
het zetje dat sommigen nodig hadden.”

Conditio sine qua non

te spreken?”
deels door natuurlijk verloop. Omdat
de organisatie middenin een precair
veranderingstraject naar flexwerken
zat, bleven de vijf overgebleven ORleden toch een jaar langer aan.

Convenant
In 2009 moest er wel nieuwe aanwas
komen. Zoveel was duidelijk. Daarom
kwam deelname aan de OR aan de orde
in werkoverleg en binnen het hoofdenoverleg. OR-voorzitter Cees de Schipper:
“We spraken mensen aan, maar zonder
echt resultaat. Mensen waren al druk
met hun gewone werk. Het argument
dat er voor OR-werk op verschillende
manieren compensatie mogelijk is, hielp
weinig.” Hoofd P&O Pim van Wonderen:
“Die afspraken lagen er al sinds 2005,
maar we hebben dat nog eens in een
convenant geformaliseerd. Gemeente
secretaris Willem van den Berg: “We willen daarover heel duidelijk zijn richting
medewerkers en leidinggevenden.”

T-shirts
De gemeentesecretaris en ORvoorzitter constateerden samen dat
de werving niet wilde vlotten. Brain
stormend gooiden zij de campagne
over een andere, spraakmakende boeg.
Voor een paar euro werd een aantal

T-shirts bedrukt en ondertussen kreeg
het personeel een uitnodiging voor een
koffiebijeenkomst. Van Wonderen: “We
hebben verder weinig voorbereid.” Op
bijeenkomsten op de gemeentewerf en
het gemeentehuis droeg gemeente
secretaris Van den Berg tijdens zijn
toespraak prominent een T-shirt met
opschrift: “Wie durft mij tegen te spreken?” OR-voorzitter Cees de Schipper
beantwoordde de gemeentesecretaris
met de tekst op zijn T-shirt: “Ik, en wie
nog meer?” Een ander OR-lid droeg het
T-shirt: “Ik vertrek, wie volgt mij op?”

Gemeentesecretaris Van den Berg
noemt een goede samenwerking een
‘conditio sine qua non’ voor succes:
een absolute voorwaarde om tot succes
te komen. Dat begint met wederzijds
vertrouwen. Van den Berg: “De organisatie moet de OR serieus nemen en de
OR moet het belang van de organisatie
serieus nemen.” Verder moet je luisteren naar kritiek en open communiceren,
zegt hij. Van den Berg: “Ik leg altijd alles
voor; ook zonder adviesplicht. De OR
kan dan ongevraagd advies geven. Dat
zet de toon: er is respect voor elkaars
positie.” OR-voorzitter De Schipper: “We
kunnen wel degelijk kritisch zijn. Dat
wordt serieus opgepakt. Zo waren we
heel kritisch over het flexwerken, maar
omdat daar iets mee gedaan wordt,
konden we toch een positief advies
geven. We staan naast elkaar.”

Zetje

Nieuw elan

Van den Berg: “Ik heb benadrukt dat
OR-werk getuigt van betrokkenheid en
dat ik er belang aan hecht als mensen meepraten over ontwikkelingen
in de organisatie. En het gaat over
concrete onderwerpen; het afschaffen
van verplichte vrije CAR/UWO-dagen
raakt iedereen. Je moet dat samen
doen.” Ook burgemeester Marianne
Heeremans wees op de bijeenkomst op
het wederzijds belang van een goede
samenwerking tussen OR en organisatie. Volgens OR-voorzitter De Schipper
leidden de T-shirts en bijeenkomsten
tot veel positieve reacties. De Schipper: “Twee weken na de bijeenkomsten

De medezeggenschap in Heemstede is
in de korte campagne flink aangewakkerd. Zes weken na de kandidaatstelling
was er bij de verkiezingen een opkomst
van ruim zeventig procent. “We hebben
iedereen in de kraag gegrepen”, grapt
Van den Berg. Bij de kandidaatstelling was de verhouding georganiseerd/
ongeorganiseerd fifty-fifty. Voorzitter De
Schipper: “Opvallend vond ik dat bijna
45 procent van de uitgebrachte stemmen op niet-georganiseerde personen
is uitgebracht.” In januari ging de
nieuwe OR op cursus. De voorzitter
merkt nieuw elan in de ‘club’. De Schipper: “Op ieder vlak is er enthousiasme.”
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