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“Het gaat om de intentie
					 waarmee je dit
Door Walter Baardemans
De gemeente Oss experimenteert komend jaar met een nieuwe vorm van medezeggenschap. Leiding
gevenden en medewerkers gaan zaken op afdelingsniveau zelf afstemmen. OR en WOR-bestuurder
hopen zo medewerkers meer te betrekken bij het wel en wee van afdelingen en draagvlak te creëren
voor besluiten. Dat is voor leidinggevenden even wennen.

dit te gaan doen. Uit de opmerkingen
blijkt dat wij zo min mogelijk vanuit
vaste procedures willen werken. Soms
is het dan even zoeken. Mensen hebben
bij zo’n verandering veel vragen.”

Er rest na afloop weinig tijd voor het
interview met gemeentesecretaris
Marie-Louise van Schaijk en ORvoorzitter Hans de Bruijn van gemeente
Oss. De voorafgaande informatiebijeenkomst voor leidinggevenden over de
nieuwe vorm van medezeggenschap
duurde voor de WOR-bestuurder langer
dan verwacht. Een deel van de leidinggevenden is sceptisch over de nieuwe
opzet en ziet de bui al hangen: “Moet ik
straks mijn afdelingsoverleg formeel
gaan aankondigen en notuleren?”
Gemeentesecretaris Van Schaijk is niet
geschrokken: “Ik twijfel geen moment
aan de wil bij onze leidinggevenden om

Zo laag mogelijk
De gemeente Oss kiest voor vernieuwing van de medezeggenschap. In
aanloop naar de recente verkiezingen
was er opnieuw geringe belangstelling
voor de Ondernemingsraad. Ook voor
onderdeelscommissies per dienst zijn
medewerkers moeilijk te motiveren.
Geïnspireerd door de huidige visie
ontwikkeling rondom de modernisering
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van de medezeggenschap besloot Oss
daarom de onderdeelscommissies af
te schaffen en een andere weg in te
slaan; de medezeggenschap wordt zo
laag mogelijk in de organisatie gelegd.
De OR en de WOR-bestuurder sloten
een convenant over de nieuwe mede
zeggenschapsstructuur.

Contactgroepen
Elke dienst krijgt een contactgroep
van vier personen. Daarin zitten twee
mensen van de Ondernemingsraad
en twee medewerkers van een dienst.
Iedereen kan zich daarvoor aanmelden;
er zijn geen verkiezingen nodig en

Medezeggenschap

Oss experimenteert met vernieuwing medezeggenschap

verhaal instapt”
medewerkers leggen zich niet vast op
een termijn. De contactgroep is het
aanspreekpunt voor medewerkers van
de dienst. De contactgroep is gepositioneerd tussen het afdelingsoverleg en
de OR. Het is vooral de bedoeling dat
leidinggevenden en medewerkers in
het afdelingsoverleg al een groot aantal
onderwerpen onderling afstemmen. Als
zij er onverhoopt op afdelingsniveau niet
uitkomen, bijvoorbeeld over opleidingsbehoeften op de afdeling, wordt een
onderwerp naar de contactgroep getild
en zonodig naar de OR. Oss heeft een
lijst van onderwerpen samengesteld met
de verdeling van informatie- en adviesbevoegdheden van het afdelingsoverleg (bv. competenties van de afdeling,
organisatorische ontwikkelingen van de
afdeling) en/of contactgroepen (beheersing personeelskosten, opleidingsplan)
en OR (strategisch personeelsbeleid).

Vragen en twijfels
Tijdens de informatiebijeenkomst voor
de 45 leidinggevenden ontspon zich
een boeiende discussie over de inge-

mee je het verhaal instapt. Je kunt zeggen ‘we zullen misschien zaken moeten
noteren’ óf ‘we gaan medewerkers
enthousiasmeren om mee te praten
over hun afdeling’. We moeten slimme
ideeën bedenken om hier gezamen
lijk uit te komen. Ik hoop dat we er veel
moois bij krijgen en een deel van de
huidige bureaucratie kwijtraken.”

zette modernisering. Zijn alle mede
werkers even mondig genoeg om zich
in het afdelingsoverleg uit te spreken,
zo vroeg een leidinggevende zich af.
En durft iedereen dat tegenover zijn
leidinggevende? De P&O-adviseur moet
positief adviseren over een afdelings
besluit over een onderwerp. “Maar
krijgt de P&O-adviseur daarmee niet
een erg grote invloed”, luidde een vraag.
En wat als de afdeling verdeeld is? “Dan
komt het uiteindelijk aan op stemmen
voor een meerderheid”, zo werd een
voorschot genomen op een mogelijk
scenario. Nog veel vragen en twijfels
in Oss. “Door een structuurwijziging
van de medezeggenschap bereik je niet
vanzelf grotere participatie”, merkte
iemand op. “Dit kan helpen, maar het is
maar een klein stukje.” WOR-bestuurder Van Schaijk wees nadrukkelijk op
de insteek: “Het gaat heel erg om de jus
eroverheen. Veranderingen leiden altijd
tot onzekerheid. Maar als je mensen
meer wilt betrekken bij de besluitvorming, dan moet je dingen in beweging
zetten. Het gaat om de intentie waar-

Interesse wekken
Oss gaat het experiment aan. Want het
ís een experiment, geven de gemeentesecretaris en OR toe. “We doen dit ook
echt samen”, zegt OR-voorzitter Hans
de Bruijn. “Voor ons is het ook allemaal
nieuw.” Het OR-werk wordt opmerkelijk
genoeg drukker. De Bruijn: “Daarom is
de OR uitgebreid tot 13 leden. Helaas
hebben we dit jaar geen verkiezingen,
maar we hebben wel een voltallige OR.
Hopelijk raken mensen via deelname
in de contactgroepen geïnteresseerd
in het medezeggenschapswerk en
hebben we over drie jaar nog meer
kandidaten.” Gemeentesecretaris Van
Schaijk: “Over een jaar zullen we terugblikken. Dan kijken we hoe het werkt
en of er aanpassingen nodig zijn. Het
medewerkerstevredenheidonderzoek
2011 kan een eerste indicatie geven of
het beter is geworden.”
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