Het Nieuwe Werken en medezeggenschap

‘Yammeren’
			

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt
al sinds 2003 in een flexibel kantoor
concept. In het programma Ruimte voor
Werk wordt het concept nu concreet
doorontwikkeld. Medewerkers kunnen
straks voor de gemeente op hun eigen
laptop of tablet in de ‘cloud’ werken.
Wat betekent tijd- en plaats
onafhankelijk’ werken voor de mede
zeggenschap binnen de organisatie?

Er staat wat op stapel bij gemeente ’s-Hertogenbosch.
Het afgelopen jaar heeft het strategische visiedocument
‘Ruimte voor Werk’ handen en voeten gekregen. 
Enkele afdelingen en een doorsnee van de mede
werkers experimenteerden met nieuwe ideeën voor
wat in ’s-Hertogenbosch heet ‘de doorontwikkeling van
het flexibele kantoorconcept’. Dit jaar worden leiding
gevenden in Ruimte@Werk gevraagd de strategische
visie en beproefde ideeën daadwerkelijk te vertalen
naar het eigen werkproces en afdeling.
Raymond Alexander, programmamanager Het Nieuwe
Werken: “De projecten concentreren zich rond de drie
pijlers virtuele, fysieke, en mentale veranderingen.
Het betekent ondermeer concreet dat medewerkers
binnenkort ook op hun eigen spullen kunnen werken
(bring your own device) en via het internet bij applicaties
kunnen die zij daarvoor nodig hebben.
Let wel: de data staan en blijven goed beveiligd op de
server van de organisatie. Daarnaast zijn er plannen
voor een verbouwing van een deel van het stadskantoor
naar een Plaza waar mensen kunnen lunchen, over
leggen en elkaar ontmoeten. De veranderingen doen
nog meer een beroep op openheid en transparantie en
leiderschap op basis van vertrouwen.” >		

naar tijdelijke
deskundigheid
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Groot onderhoud
Daarmee zet de gemeente een volgende stap, zegt de
programmamanager. Want ‘s-Hertogenbosch was zijn
tijd vooruit en heeft al langer ervaring met de grond
beginselen van Het Nieuwe Werken, vertelt hij. “Vrijheid,
vertrouwen en verbinden waren begrippen die bij de
bouw van het flexibele kantoorconcept van ons stads
kantoor al centraal stonden. Het stadskantoor werd in
2004 geopend. Gepland groot onderhoud grijpen we aan
om nieuwe inzichten op samenwerken te integreren;
om het gebouw en de organisatie aan te passen aan
de nieuwe technische mogelijkheden en waar mogelijk
te versterken en te verbeteren. Een nieuwe generatie
jongere medewerkers, de digital natives, hebben een
andere manier van werken en dat vraagt om andere
werkomgevingen en aansturing.”
Berichtje
Het Nieuwe Werken vergroot de fysieke afstand tot het
werk en collega’s. In hoeverre heeft dat invloed op de
medezeggenschap binnen de organisatie? Vergroot
het de afstand tussen de ondernemingsraad en zijn
achterban of ligt daar geen direct verband?

Het
Nieuwe Werken
vergroot de fysieke
afstand tot het
werk en
collega’s.

Toon van Kessel is voorzitter van de groepsonder
nemingsraad in ‘s-Hertogenbosch. Hij denkt dat het
meevalt. “Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken
heeft geen invloed gehad op het werk van de onder
nemingsraad. Natuurlijk hebben we met elkaar
spelregels moeten afspreken over hoe je met flex
werken omgaat. Maar de structuur van de OR is nog
niet veranderd.”
De groepsondernemingsraad van de gemeente
’s-Hertogenbosch bestaat uit zeven vertegenwoordigers
uit vijf sectoren. Eenmaal per maand is er overleg
met de bestuurder. GOR en bestuurder brengen
beide agendapunten in voor de overlegvergadering.
Medewerkers kunnen via intranet de agenda inzien en
eventueel daarop reageren. Van Kessel: “Af en toe komt
een berichtje voorbij. We pikken ook wel eens op de
gang signalen op. Op concernniveau hanteren we het
consensusmodel. Af en toe heb ik met de bestuurder
een benen-op-tafeloverleg en bespreken we informeel
wat er komende tijd op de rit staat. We participeren
altijd meteen als de trein begint te rijden. Op die manier
kunnen we vanaf het begin invloed uitoefenen.”
Individualisering
De belangstelling voor OR-werk is in ’s-Hertogenbosch
ongeveer hetzelfde als elders. “Niet zo groot”, zegt Van
Kessel. “We hebben bij verkiezingen net voldoende
kandidaten.”

Toon van Kessel, voorzitter groepsondernemingsraad
gemeente ‘s-Hertogenbosch
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Ontmoeting organiseren
Om binding te houden met medewerkers en tussen
medewerkers onderling, organiseren de afdelingen op
vaste momenten in de week ontmoetingen.
Zo komt de afdeling van Raymond Alexander elke
maandagochtend bijeen voor een ‘weekstart’.
Toon van Kessel ziet in elk geval zijn collega fysiek
op donderdag. Van Kessel: “Je moet wel bewust
ontmoetingen organiseren. Je wilt niet alleen via een
tweet meekrijgen dat Toon van Kessel ‘na 25 jaar
trouwe dienst afscheid heeft genomen’.”

De matige belangstelling voor de OR en de opkomst van
Het Nieuwe Werken heeft volgens Raymond Alexander
dezelfde aanleiding. Hij denkt dat Het Nieuwe Werken
an sich niet zoveel verandert aan de medezeggenschap,
maar constateert een toenemende individualisering.
Alexander: “Overal in de maatschappij is sprake van
individualisering. Vroeger was het lidmaatschap van
een bond vanzelfsprekend; Dat is niet meer. Mensen
zitten meer in flexibele samenwerkingsverbanden.
Die trend zie je ook in medezeggenschap: er is minder
animo om in de OR te stappen. Dezelfde individuali
sering zie je terug bij aspecten van Het Nieuwe Werken;
medewerkers stellen ‘het draait om mij’.”

Het thema Het Nieuwe Werken en medezeggenschap
staat centraal op het congres Medezeggenschap Anders
van A+O fonds Gemeenten, VGS en FAMO op
donderdag 12 april 2012 in Culemborg.
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Sociale netwerken kunnen bijdragen om het contact
van de OR met zijn achterban op afstand te onder
houden”, gelooft Van Kessel. “Als dat helpt om mensen
bij het OR-werk te betrekken, zullen we daar zeker
gebruik van maken”, zegt de GOR-voorzitter. “We zullen
alle middelen aangrijpen.”
’s-Hertogenbosch gaat wel eigen sociale netwerken
opzetten binnen intranet om te voorkomen dat
bestanden en dialogen die binnen de organisatie
gevoerd worden, op de buitenlandse servers van
bijvoorbeeld Yammer belanden.
Fulltime OR
De GOR-voorzitter ziet sociale netwerken niet meteen
als dé oplossing om meer medewerkers te betrekken
bij OR-klussen. Daarvoor voorziet Van Kessel op
termijn toch een andere structuur. “Ik kan me voor
stellen dat een kleine OR voor specifieke onderwerpen
binnen de organisatie op zoek gaat naar deskundigheid
bij medewerkers. Dan zouden mensen bijvoorbeeld
tijdelijk in een projectgroep van de OR mee kunnen
draaien. De OR over tien jaar? Ik denk dat er dan een
kleine kern fulltimers, vier personen, de deskundigheid
in de organisatie zoeken en organiseren. Dat is ook
goed voor een evenwichtige balans in het overleg met
de bestuurder.” <

11

