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De winnaar van de MZ Prijs A&O Provincies 2011-2012 is de:

OR van de provincie Groningen!
“Samenwerkende ondernemingsraden bij vorming RUD”
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Medezeggenschapsprijs 2011-2012 A&O Provincies
Samenwerkende ondernemingsraden Groningen winnaar
De ondernemingsraad van provincie Groningen heeft de Medezeggenschapsprijs 2011-2012
van A&O Provincies gewonnen. De Groningse OR werkt met 23 gemeentelijke
ondernemingsraden intensief samen bij de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD). De verraste Groningers ontvingen hun prijs vrijdag 9 maart aan het einde van een zeer
geslaagde dag in Utrecht over provinciale medezeggenschap.
Het bleef tot het laatst toe spannend. Pas na het verlossende woord
van juryvoorzitter Jaap Doeven volgde de ontlading en huldigden de
aanwezige OR-leden uit andere provincies de Groningse prijswinnaar
knallend met confetti, slingers en fluitjes. Naast deze collegiale hulde
ontvingen de Groningers uit handen van de juryvoorzitter natuurlijk
de heliumgevulde bekerballon, een kunstwerk als symbool van de
samenwerking en een cheque van 5.000 euro om het goede werk
voort te zetten.
De ondernemingsraad van provincie Groningen kreeg de waardering
voor het initiatief om bij de vorming van de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) samen te gaan werken met alle
gemeentelijke ondernemingsraden in de provincie. De voorzitters
van de provinciale OR en van de gemeente Oldambt waren trekkers voor deze samenwerking.
Inmiddels praat een bijzondere voorbereidingscommissie (BVC) namens de 24 OR-en met de
projectorganisatie RUD. Door de samenwerkende ondernemingsraden heeft medezeggenschap
al een stem nog voordat de nieuwe organisatie ingericht is.
De jury was onder de indruk en vindt dat de Groningse medezeggenschap het goede voorbeeld
geeft in de samenwerking met
ondernemingsraad, directie en
medewerkers. “Het sectoroverstijgende
karakter, de regionale samenwerking met
andere overheden en de onderlinge
versterking zijn essentiële en
onderscheidende elementen in deze
bijdrage. De samenwerking op deze manier
is niet alleen vernieuwend, maar ook
daadwerkelijk in praktijk gebracht”,
citeerde juryvoorzitter Jaap Doeven uit het
juryrapport. Hoofd P&O ai van de provincie
Groningen, Bert Nijmeijer, liet in zijn
toespraak blijken zeer verguld te zijn met
de prijs. Hij gaf aan met vele ondernemingsraden te hebben samengewerkt en roemde met
name in deze OR het constructieve samenwerkingskarakter.
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Feestje
Het was druk op ‘het feestje van de medezeggenschap’ zoals Peter Smits, manager A&O
Provincies, de dag opende. Hij telde bijna 60 deelnemers.
Smits: “Niets is mooier voor
een organisatie om te
kunnen zeggen dat we
stoelen tekort komen.” Dat
euvel was opgelost voordat
juryvoorzitter Jaap Doeven
de officiële aftrap gaf.
De bijeenkomst was een
vervolg op de masterclass
voor vernieuwing, zei de juryvoorzitter. Doeven: “Via de
Medezeggenschapsprijs wil A&O Provincies ontwikkelingen met
elkaar delen en stimuleren. Want medezeggenschap heeft belang,
mits de
medezeggenschap
kwaliteit levert. Het mooist is als een
bestuurder kan zeggen: de medezeggenschap
lost met hun kennis mijn probleem op; als
zeggenschap en medezeggenschap samen voor
organisaties en medewerkers tot goed resultaat
komen.” Met de elevatorpitch en de drie
workshops die op het programma stonden,
belooft het een boeiende dag te worden,
voorspelde Doeven.
De jury

Om kans te maken op de Medezeggenschapsprijs 2011-2012 moest een project
(of een beleids- of uitvoeringsinstrument) het meest vernieuwend zijn en de
medezeggenschap bevorderen. De jury beoordeelde de inzendingen daarnaast
vooral op de criteria: originaliteit, betrokkenheid van medewerkers, bruikbaar
door andere provincies en uitvoerbaarheid. De jury bestond uit
 Mr. Jaap Doeven, juryvoorzitter en lid Algemeen Bestuur A&O Provincies
 Dr. Ir Louis Vroomen, voorzitter A&O Provincies
 Garmt Klinkenberg, voormalig voorzitter ProvOr
 Edith Snoey, voormalig voorzitter ABVAKABO FNV
 Prof. Dr. Frank Pot, hoogleraar Sociale Innovatie, Radboud Universiteit
Het volledige juryrapport is te lezen via www.aenoprovincies.nl
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Vier minuten in de lift
De OR van provincie Noord-Brabant beet bij de
elevatorpitch het spits af met hun inbreng bij het
‘organisch veranderen’ als tegenhanger van het
traditionele reorganiseren. “De bezuinigingen
liggen op hoofdlijnen vast, maar de
medezeggenschap denkt proactiever mee
dan vroeger, vertelde Cent van de Berg. De
bezuinigingen doken vaker op. De OR van
provincie Drenthe wist via een brief de Staten voor haar
standpunten te winnen en organiseerde voor de achterban
medewerkersbijeenkomsten, meedenkwandelingen en
vliegende teams brigades (VTB’s).
Eigen agenda
Ook waren er oplossingen voor drukke agendaproblemen en
de behoefte om vanuit de OR eigen onderwerpen
te kunnen inbrengen in het overleg met de
bestuurder. OR Flevoland ontwikkelde een
strategiekaart die dient als basis voor het jaarplan. De
medezeggenschap in Limburg werkt via een
driestappenplan (prioriteren, toetsen eigen inbreng) en
de OR Overijssel schreef een positionpaper dat laat zien
waar de OR voor staat. De OR van provincie Gelderland
maakte op zijn beurt een meetlat met de focus op
de thema’s cultuur, sociaal gezicht en werkwijze.
Achterban
Ook de achterban heeft de aandacht. OR
Friesland gaf in de vier minuten een duopresentatie waarin de werkwijze met
contactpersonen op afdelingen werd
toegelicht. Utrecht presenteerde zich als
twitterende OR om het contact met de
achterban te onderhouden. Dat spreekt
jongeren aan, merkten zij. De OR Zeeland was
vooral blij met zoveel goede ideeën, want daar
waren zij nog niet aan toegekomen. Ook deze
bijdrage was, net als alle anderen, in elk geval
goed voor een door het A&O Provincies
uitgereikte cadeaucheque voor een taart voor de voltallige OR.
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De workshops
Het middagprogramma bevatte naast de uiteindelijke prijsuitreiking een drietal workshops.
Organisch
Hoe dat in de praktijk werkt vertelde provinciesecretaris en algemeen directeur Wil Rutten van
provincie Noord-Brabant in de workshop ‘Organisch veranderen’. Het
was een van de drie workshops van het middagprogramma. Rutten
vertelde hoe in Noord-Brabant bestuurder en ondernemingsraad
gezamenlijk inhoud geven aan de bestuurlijke opdracht in de Agenda
van Brabant om van 1390 naar 1000 fte af te bouwen. Dat is de stip
aan horizon, aldus Rutten. “Dat doen wij op een manier die bij ons
past; de Brabantse manier.
Drie G’s
Vertrouwen en transparantie
waren ook belangrijke begrippen
in de workshop van Nicole
Pikkemaat van FNV Formaat over
het Nieuwe Werken: HNW is hot
OR not…? Volgens Pikkemaat is Het Nieuwe Werken meer
dan een welkome bezuiniging op vierkante meters
kantoorruimte. Pikkemaat: “Het is een complex
verandertraject gericht op de thema’s Gebouw, Giagabyte
en Gedrag, de drie G’s.”
In een andere zaal begeleidde Heleen Stoevelaar van AMC
Academie, in de workshop ‘Wor on talent’ naar de juiste
kandidaten voor de OR. Zij gaf deelnemers via het
filmpje fishcall met Bert en Ernie uit Sesamstraat
een strategie mee om in de toekomst verzekerd
te zijn van de excellente OR-leden. Stoevelaar:
“Zorg dat je de persoon bereikt die je nodig hebt;
dat je die persoon aanspreekt. Kijk in het koppie
van die persoon om te zien wat hem of haar
bezighoudt.”

Om het volledige artikel over de uitreiking van de MZ Prijs 2011-2012 te lezen kunt u hier
klikken.
Aanmelden A&O nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl. Op onze website vindt u nog
meer informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
Peter Smits, Manager A&O Provincies

Wilt u contact met ons opnemen? Klik dan hier.
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De dag in beeld……
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