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Meer kandidaten bij actieve en open
medezeggenschap

Concrete afspraken met de bestuurder over compensatie en
voluit gaan voor echte verkiezingen op de landelijke OR-verkiezingsdag. Dat zijn succesvolle ingrediënten voor echte ORverkiezingen. Medewerkers stellen zich ook eerder kandidaat
als de ondernemingsraad medewerkers tussentijds betrekt bij
de medezeggenschap in de organisatie.
Dat zijn belangrijke conclusies uit het onderzoek ‘Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten’ dat ITS Nijmegen uitvoerde na de landelijke OR-verkiezingsdag voor gemeenten op
16 maart 2011. Het uitgebreide onderzoek vergelijkt de verkiezingsresultaten van dit jaar met OR-verkiezingen in eerdere jaren.
Voor het onderzoek hield ITS Nijmegen twee webenquêtes onder voorzitters en secretarissen van OR’en. In totaal werkten
aan beide onderzoeken 261 van de 500 OR’en mee. Volgens ITS
is het onderzoek daarmee representatief voor alle OR’en binnen gemeenten.

Echte verkiezingen

Het animo voor OR-lidmaatschap is in vijftien jaar fors gedaald,
merkt het rapport op. In 1996 hield nog tachtig procent van de
ondernemingsraden verkiezingen voor de samenstelling van de
OR. Bij de verkiezingen van 1999, 2002 en 2005 is dit door gebrek
aan kandidaten gehalveerd naar veertig procent. Bij de laatste
verkiezingsrondes van 2008 en 2011 is sprake van stabilisatie.
Van de OR’en die meededen aan de landelijke verkiezingsdag
van 16 maart 2011 had bijna de helft echte verkiezingen. Het
percentage OR’en met meer kandidaten dan zetels steeg van
41,8% (2005), 40,6% (2008) naar 45,5% in 2011. Het verschil met
OR’en die niet meedoen aan de landelijke verkiezingen is opmerkelijk: 45,5 procent tegen slechts 26,2 procent. De opkomst
op de landelijke verkiezingsdag blijft stabiel rond de 70 procent.
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IEDER1OR!: dikke 8
De campagne IEDER1OR! van het A+O fonds
Gemeenten is door ondernemingsraden positief
gewaardeerd. Ruim tweederde van de OR’en (69%)
die het evaluatieformulier invulden, beoordeelden
de campagne met een 8 of hoger. Een kwart gaf het
cijfer 7.
Met de campagne ondersteunde het A+O fonds Gemeenten de landelijke OR-verkiezingen gemeenten
2011. Ruim 67 procent bezocht regelmatig de speciale website www.ieder1or.nl. En maar liefst 95
procent van de OR’en las ‘altijd/meestal’ de digitale
nieuwsbrief IEDER1OR! . Ook de bijbehorende films
werden vaak bekeken (27%). Van degenen die de
films niet zagen, kon de helft niet kijken, omdat zij
niet over een goede pc/de juiste software beschikten.
Van de campagnemiddelen werden vooral de
verkiezingskalender (80%), het geactualiseerde ORvragenboek (75%) en posters (78%) veel gebruikt.
Andere beschikbaar gestelde campagnemiddelen
werden om uiteenlopende redenen wisselend
ingezet.
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Werving

Het uitgebreide onderzoek vroeg de voorzitters en secretarissen
onder andere wat er is gedaan voor de werving van kandidaten
en wie daarin een rol speelden. De ondernemingsraden geven
aan vooral zelf kandidaten voor het OR-werk te zoeken. Vakbonden en werkgever spelen hierbij lang niet altijd een rol en in de
gevallen dat dit wel zo is, is hun rol vrijwel altijd beperkter dan
die van de OR zelf. In 2011 was de werkgever overigens vaker
bij de werving van kandidaten betrokken dan bij eerdere verkiezingen, merken zij op.
De helft van de OR’en maakte voorafgaand aan de verkiezingen
een campagneplan. Grotere ondernemingsraden doen dit vaker
dan kleinere. Inhoudelijk verschillen de plannen niet veel. Bij
de grotere OR’en is wel meer aandacht voor de werving van allochtone OR-kandidaten. Maar belangrijker dan de diversiteit
naar etniciteit, geslacht of leeftijd, vinden OR’en een goede vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen en afdelingen
van de organisatie. OR’en willen vooral graag dat de organisatie
over de hele breedte vertegenwoordigd is.

Belemmeringen

De grootste belemmering voor medewerkers om zich kandidaat
te stellen, is het risico dat het gewone werk in de knel komt
door het OR-werk, signaleren bijna alle OR’en. Als oplossingen
hiervoor noemen zij taakverlichting of een vervangingsregeling
en de medewerking van direct leidinggevenden.
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OR!Kracht!
Het A+O fonds Gemeenten wil de gemeentelijke
medezeggenschap graag versterken en ondersteunen. Daarom houden we de komende tijd tal van
inspirerende, educatieve en plezierige activiteiten
om u als OR-lid uit te rusten met nieuwe energie,
kennis en vaardigheden.
Natuurlijk hebben we zelf ideeën. Met een aantal
thema’s krijgt de gemeentelijke organisatie de
komende jaren zeker te maken. Deels intern en
deels extern. Maar waar wij nu zo benieuwd naar
zijn, is wat u drijft en wat uw wensen zijn als het gaat
om nieuwe vormen van medezeggenschap. En hoe
wordt of blijft de ondernemingsraad een krachtige
strategische partner.
Daarom houden we op 30 juni in De Witte Vosch in

Ondernemingsraden die echte verkiezingen konden houden,
hebben over deze onderwerpen vaker concrete afspraken gemaakt met de werkgever. De helft van de gekozen OR’en hebben
met de bestuurder een convenant gesloten om het OR-werk en
de reguliere functie te kunnen combineren. Bij het werven van
kandidaten kunnen zij daardoor toezeggingen doen en dat helpt
om potentiële kandidaten over de streep te trekken. Volgens het
onderzoek is het ‘van groot belang dat dergelijke afspraken gemaakt worden’.

hartje Utrecht van 10.00 tot 15.00 uur een kickoff
voor ons nieuwe project OR!Kracht!. We rekenen op
OR-leden, jong en oud, nieuwe en geroutineerd, man
of vrouw, maar bovenal betrokken en enthousiast.
Voor de bijeenkomst zijn nog een aantal wildcards te
vergeven. Praat mee. Wees er snel bij, want het aantal
plaatsen is beperkt en het belooft een waardevolle
en inventariserende bijeenkomst te worden.
Kom in aanmerking voor een ‘wildcard’.

Cruciaal

Cruciaal voor een succesvolle kandidatenwerving blijkt de instelling van de OR in aanloop naar de verkiezingen. Het bewust
inzetten op het houden van echte verkiezingen is doorslaggevend. OR’en die erin slagen om meer kandidaten te vinden dan
zetels, gingen er vol voor. Zij hanteerden vaker (53 procent) als
uitgangspunt ‘meer kandidaten dan zetels’ dan OR’en die er
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Mail naar info@ieder1or.nl met als onderwerp
OR!Kracht! Vermeld daarbij gemeente, naam, adres,
OR-functie en telefoonnummer. U hoort zo snel
mogelijk van ons.
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niet slaagden om meer kandidaten dan zetels te vinden (10 procent). De intentie lijkt belangrijker dan de manier waarop men
kandidaten werft, aldus het onderzoek.
De succesvolle OR’en waren ook creatiever en maakten vaker
gebruik van gadgets en ludieke acties, de mogelijkheid voor
werknemers om zelf kandidaten aan te dragen en mogelijkheden om werknemers te laten ‘proeven’ aan de OR door hen deel
te laten nemen aan OR-werk en OR-commissies. Ook vakbonden hadden bij succesvolle verkiezingen vaker een ondersteunende rol.
Verder zijn OR’en met echte verkiezingen beter op de hoogte
van het project EVC en OR en vaker van plan hiermee aan de
slag te gaan. Doel van dit project is om zichtbaar te maken dat
door het OR-werk competenties ontwikkeld worden, zodat ze
gebruikt kunnen worden in de verdere loopbaan.

Zichtbaar

Voor de werving van kandidaten is het daarnaast belangrijk hoe
de OR in de organisatie functioneert en zich manifesteert, zo
blijkt. De bereidheid van medewerkers om zich kandidaat te
stellen, is mede afhankelijk van de manier waarop de OR de
medezeggenschap in de praktijk brengt, concludeert het onderzoek. Een herkenbare en zichtbare OR bevordert de kandidaatstelling.
De meeste OR’en vinden dat zij goed contact hebben met hun
achterban. Het contact bestaat vooral uit het informeren van
medewerkers via notulen. OR’en houden nog weinig achterbanraadplegingen en maken weinig gebruik van kennis en ervaring
van medewerkers. Gekozen ondernemingsraden vinden vaker
dat zij mandaat hebben om naar eigen goeddunken met de bestuurder te overleggen, maar geven tegelijk ook vaker aan dat
medewerkers in de organisatie bereid zijn om de OR te ondersteunen en dat zij daar op verschillende manieren gebruik van
maken.

Samenstelling

Op basis van de aangeleverde gegevens concludeert het onderzoek dat de huidige medezeggenschap een redelijke afspiegeling vormt van het totale medewerkersbestand in de sector.
De vakbondslijsten leverden bij de verkiezingen opnieuw in,
waardoor hun aandeel nu iets meer dan een derde van de
Geen interesse in de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar afmelden@ieder1or.nl met daarin uw
naam en de gemeente waar u werkt.
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zetels (36%) bedraagt. De vrije lijsten wonnen terrein en hebben nu 47 procent van
de zetels.
Jongeren en ouderen zijn naar rato vertegenwoordigd in de OR’en. Vrouwen zijn binnen de medezeggenschap met 34 procent
van de zetels nog steeds ondervertegenwoordigd, maar zij deden het bij de verkiezingen in 2011 iets beter dan eerdere jaren.
Zes procent van de ondernemingsraadsleden is van allochtone afkomst. Maar de etniciteit van de gekozen OR-leden is niet bij
alle voorzitters en secretarissen bekend,
geven zij aan. Leidinggevenden en hoger
opgeleiden worden vaker gekozen.
Voor zover bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn, komt dat deels omdat zij
zich minder snel kandidaat stellen, stelt
het onderzoek. Zo hebben vrouwen bijvoorbeeld eerder meer dan minder kans om in
de OR gekozen te worden.
Het volledige rapport ‘Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten’ is vanaf
juli beschikbaar op www.ieder1or.nl en
www.aeno.nl

Laatste nieuwsbrief
Met deze laatste nieuwsbrief komt een einde
aan de campagne IEDER1OR! van het A+O fonds
Gemeenten rondom de landelijke OR-verkiezingen
2011. Het A+O fonds Gemeenten wenst alle OR’en
veel succes in hun werk.

