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Titel: Inzet sociale media voor de OR
Contactpersoon: Edwin Wolvekamp
Provincie:

Utrecht

Telefoon/emailadres: 030-258 3442 / edwin.wolvekamp@provincie-utrecht.nl
Kernachtige samenvatting van het project:
De communicatie van de OR was lange tijd beperkt tot een onregelmatige nieuwsbrief
en een enkele bijeenkomst. De nieuwsbrief voorzag misschien in een behoefte, maar
lokte weinig reactie van de medewerker uit. De OR-bijeenkomsten werden wel goed
bezocht, maar het kostte zeer veel voorbereidingstijd om die regelmatig te kunnen
laten plaatsvinden.
Nieuwe digitale systemen bieden de mogelijkheid om met weinig inzet de achterban te
raadplegen. De organisatie heeft net een twitter- en een wikisysteem, bij ons
respectievelijk Yammer en Pleio genaamd, geïmplementeerd. De OR van Utrecht zet nu
deze systemen in om op deze nieuwe communicatiewijze de achterban uit te nodigen
om te reageren en waar mogelijk mee te discussiëren over onderwerpen die zijn
voorgelegd aan de OR, of waar de OR graag initiatief in wil nemen richting de
bestuurder. Zo is er geen nieuwsbrief meer, maar worden de belangrijkste zaken gelijk
na de OR- en OV-vergadering getwitterd via Yammer. Je ziet dat vooral de jonge
medewerkers hier snel op reageren met opmerkingen of vragen.
Doel project (Waarin voorziet het project en voor welke doelgroep?):
Inzetten van digitale communicatiesystemen voor meer interactief contact met de
achterban.
vernieuwend/Originaliteit (Waarin onderscheidt het project zich van bestaande
projecten ):
Het inzetten van nieuwe digitale communicatiesystemen
Uitvoerbaarheid (Wat is er nodig om het project uit te voeren?)
Beschikbaarheid van intern twitter- en wikisysteem
Betrokkenheid medewerkers (Zijn medewerkers betrokken bij de totstandkoming?
En in hoeverre voorziet het project in een behoefte?)
De achterban is niet betrokken bij de opzet van het systeem, maar natuurlijk wel
betrokken bij het gebruik.
Uitwisselbaar (Is het project ook bruikbaar in andere ondernemingsraden? En wat is
er voor nodig?)
Ja, beschikbaarheid van intern twitter- en wikisysteem

