
A&O Provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. 

Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op www.aenoprovincies.nl.

rechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van A&O Provincies. Hoewel aan deze uitgave de 

grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, 

noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.
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Inleiding
“act i e f  inspe len op s i tuat i es  en de gelegenhe id gebru iken om 

vern ieuwingen te  st imuleren”



“Actief inspelen op situaties en de gelegenheid gebruiken 
om vernieuwingen te stimuleren”. Zie daar het thema van de 
masterclass ”Kansen voor vernieuwing” zoals deze door ProvOR 
en A&O Provincies is georganiseerd. De betrokkenheid en het 
enthousiasme waarmee de medezeggenschapsgeledingen van 
de sector provincies vorm hebben gegeven aan dit thema uit 
deze masterclass, heeft het bestuur van A&O Provincies doen 
besluiten om een Medezeggenschapsprijs 2011 - 2012  
in te stellen. In de periode van november 2011 tot en met januari 2012 
konden de ondernemingsraden van de provincies hun inzending insturen. 
Het enthousiasme was groot. Maar liefst 10 ondernemingsraden wilden 
meedingen naar de prijs.
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“MEDEZEggEnscHAP 

BlOEIT In DE PROvIncIEs”



De portefeuillehouder medezeggenschap van 
het algemeen bestuur van het a&o provincies 
en tevens voorzitter van de jury, Jaap Doeven, 
geeft aan dat het algemeen bestuur blij verrast 
was door het enthousiasme waarmee de 
ondernemingsraden besloten mee te dingen naar 
de Medezeggenschapprijs van a&o provincies. 
Het bestuur en de jury werden hierdoor gesterkt 
in hun overtuiging dat Medezeggenschap leeft 
en wil innoveren.

Hij dankt alle inzenders voor hun inzet! ”Eigenlijk is hierdoor 
elke ondernemingsraad al een winnaar” aldus de voltallige 
jury.

Bij het beoordelen van de inzendingen zag de jury een 
aantal gelijksoortige projecten, waaruit bleek dat bij de 
verschillende ondernemingsraden overeenkomstige thema’s 
spelen. Zo stemt het de jury positief dat sociale media 
actief ingezet worden. sociale media is een middel wat 
veel in zich kan hebben. Daarnaast was er een aantal 
inzendingen die als thema draagvlakverbreding en bereiken 
van de achterban hadden. Deze thema’s blijken voor een 
ondernemingsraad actuele vraagstukken. Tot slot maakt 
een aantal ondernemingsraden een verschuiving van de 
meer gebruikelijke “control” taak naar meedenken aan de 
voorkant: proactief en vooraf toetsingskaders opstellen.
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Woord vooraf van 
de jury



De jury heeft per project een oordeel gegeven en heeft ook 
getracht de inzendende ondernemingsraad te voorzien van 
adviezen en of tips die het geheel nog kunnen versterken 
c.q. het innoverende karakter verder kunnen verdiepen.

In zijn algemeenheid is de jury van mening dat innovatie een 
boeiend en tevens uitdagend en moeilijk begrip is, om in de 
praktijk in te vullen. Uit de inzendingen blijkt dat innovatie 
vooral een sterk op de oplossing gericht karakter kent. De 
jury waardeert het zeer dat vanuit de gedachte ”kansen voor 
vernieuwing” elke inzender  zo mogelijk een  innovatieve 
oplossing heeft gecreëerd voor een bestaande, voor 
verbetering vatbare situatie. Zij roept het A&O Provincies 
op om met de resultaten van deze inzendingen het pad 

van innovatie op medezeggenschapsterrein verder actief  
te verkennen. 

mr. Jaap Doeven, voorziter Jury en bestuurslid A&O Provincies
dr. Ir Louis Vroomen, voorzitter A&O Provincies

“DE MEDEZEggEnscHAP 

lEEfT En WIl InnOvEREn”
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De jury bijeenkomst
medezeggenschapspr i j s  2011 - 2012



op 28 februari jongstleden is de jury, bestaande  
uit interne en externe medezeggenschapsdeskundigen 
bijeen gekomen om te besluiten wie de winnaar van de 
Medezeggenschapsprijs 2011-2012 van a&o provincies 
wordt.

Om kans te maken op de MZ Prijs moest het project (een beleid- of 
uitvoeringsinstrument) het meest vernieuwend zijn en de medezeggen-
schap bevorderen. Met de 10 verschillende inzendingen hadden de 
juryleden hun handen vol. 
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“KAnsEn vOOR 

vERnIEUWIng”



De vijfkoppige jury, onder leiding van Jaap Doeven, 
portefeuillehouder medezeggenschap Algemeen Bestuur 
had de moeilijke taak om het meest vernieuwende project 
aan te wijzen als winnaar. 
De jury beoordeelde de inzendingen daarnaast vooral op 
de criteria:
– Originaliteit
– Betrokkenheid van de medewerkers
– Bruikbaarheid door andere provincies
– Uitvoerbaarheid

De jurysamenstelling was als volgt:
1 mr. Jaap Doeven, voorzitter jury en lid algemeen bestuur  
 A&O Provincies portefeuillehouder medezeggenschap,
2 dr. Ir louis vroomen, voorzitter A&O provincies, 
3 garmt Klinkenberg, voormalig voorzitter ProvOr,
4 Edith snoey, voormalig voorzitter AbvaKabo, 
5 Prof. dr. frank Pot, hoogleraar sociale innovatie Radboud 
 Universiteit.

Projectmanagement vanuit A&O Provincies: Peter smits en 
Jannet Bergman. Projectondersteuning: Agnita Bosma vanuit 
Provincie gelderland en stephanie van der lenden vanuit de 
Provincie groningen.
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na sluiting van de inzendtermijn zijn de projecten beoordeeld 
op conformiteit van de gestelde voorwaarden en volledigheid 
van inschrijving. De jury is in één beoordelingsronde tot 
haar oordeel gekomen. De jury heeft uit de 10 inzendingen  
1 winnaar aangewezen en 1 eervolle vermelding. 
De prijswinnaar ontvangt een cheque ter waarde van  
€ 5000,- te besteden aan onderzoek, training of opleiding  
in relatie tot de OR.

a l l e  i n z e n d i n g e n  o p  e e n  r i j

Drenthe De staten betrokken bij OR proces

flevoland Resultaatgericht werken

friesland structureel contactpersonen overleg

gelderland langs de meetlat van de OR

groningen samenwerkende ondernemingsraden bij 

 vorming RUD’s

limburg 3 stappen voorwaarts

noord-Brabant Organisch veranderen bij de provincie Brabant

Overijssel “Jouw OR staat voor …”

Utrecht Inzet sociale media voor de OR

Zeeland Participatie in reorganisatietraject
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De inzendingen en 
jurybeoordeling
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Vouwlijn

Winnaar Medezeggenschapsprijs
groningen
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oordeel van de jury:
De jury is onder de indruk van het initiatief; ze vindt 

het mooi dat de medezeggenschap hier het goede 

voorbeeld geeft en neemt, in de samenwerking tussen 

ondernemingsraad, directie en medewerkers. 

Het sector overstijgende karakter, de regionale samen-

werking 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. Het belang voor 

en de betrokkenheid van de medewerkers is evident.

t ip van de jury:
Evalueer het proces na totstandkoming van de RUD 

en organiseer in samenspraak met A&O Provincies 

een “lessons learned masterclass” ten behoeve van 

belanghebbende partijen.

Op initiatief van de voorzitters van de OR-en van de gemeente 
Oldambt en de provincie Groningen hebben in het kader van de 
vorming van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) 23 gemeentelijke 
ondernemingsraden en de provinciale ondernemingsraad besloten 
te gaan samenwerken om voor de betrokken medewerkers en 
organisaties tot de best mogelijke oplossing te komen. Daarvoor 
hebben zij conform  artikel 15 lid 1 en lid 4 van de Wet op de 
Ondernemingsraden een bijzondere voorbereidingscommissie (BVC) 
ingesteld die in opdracht van de vergadering van de voorzitters van 
de 24 ondernemingsraden informatie verzamelt en beoordeelt en 
overleg voert met de stuur- en projectgroep. 

Voor de coördinatie van de uitvoering en communicatie heeft de 
OR van de provincie zijn ambtelijk secretaris ter ondersteuning 
aan de BVC toegevoegd. Het doel van de samenwerking is om als 
medezeggenschap grip te krijgen op het proces van RUD-vorming 
te krijgen en als BVC te komen tot een bruikbaar advies aan alle 
ondernemingsraden. Door de adviezen zoveel mogelijk op elkaar af 
te stemmen wordt de invloed van de medezeggenschap vergroot en 
kan er gewerkt worden aan oplossingen die ook op draagvlak van 
de medewerkers kunnen rekenen.

Samenwerkende Ondernemingsraden 
bij vorming RUD’s

groningen



Vouwlijn

Winnaar Medezeggenschapsprijs
groningen
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Eervolle vermelding
gelder land



oordeel van de jury:
De jury juicht een dergelijke verschuiving in de werk-

wijze van de OR toe: “meedenken aan de voorkant”. 

Door vooraf criteria aan te geven wordt de werkwijze 

van de OR proactief in plaats van reactief. Ook is 

de wijze waarop de medewerkers in het proces zijn 

betrokken te roemen. De jury oordeelt dan ook dat de 

ondernemingsraad van de provincie gelderland een 

eervolle vermelding verdient.

t ip van de jury:
geef in het kader van kennisdeling aan hoe de meetlat 

tot stand is gekomen waarbij de nadruk ligt op het 

interne or proces en de afstemming met andere interne 

partijen.

De OR heeft voor de dossiers Korting, Topbedrijf en Regionale 
Uitvoeringsdiensten een toetsingskader en een meetlat opgesteld met een 
focus op de thema’s cultuur, sociaal gezicht en werkwijze. 
Deze thema’s gaan over het dagelijkse werk: hoe gaan we met elkaar 
om, wat is ons werk en hoe werken we met plezier. Hieraan worden 
de plannen van de bestuurder getoetst. Het doel van de meetlat is om 
duidelijk aan te geven waar de ondernemingsraad nieuwe plannen op 
toetst. Wat vindt de ondernemingsraad belangrijk? De bestuurder kan 
daar in zijn plannen al rekening mee houden.
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Langs de meetlat van de OR
gelder land



Overige inzendingen
drenthe,  f l evoland, fr i es land, l imburg, noord-brabant,

over i j sse l ,  utrecht en zee land



oordeel van de jury:
De manier waarop letterlijk de achterban in beweging

wordt gebracht vindt de jury origineel. De betrokken-

heid van de medewerkers in dit traject wordt hoog 

genoemd en dat samen opgetrokken wordt met het  

gO is vernieuwend te noemen. Tevens waardeert de 

jury de slimme wijze van intern organiseren door het 

vTB, een bestaand instrument, onderdeel te laten zijn 

van haar implementatiestrategie.

t ip van de jury:
Maak transparant hoe jullie te werk zijn gegaan bij  

het ongevraagd adviseren aan de staten. Welke over-

wegingen hebben daarbij een rol gespeeld.

Eind 2009 is de werkgroep Provincie nieuwe stijl (Pns)/organisatie 
ontwikkeling ingesteld, deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden 
van de OR en het gO. Deze werkgroep heeft informeel overlegd met 
de directie. In deze werkgroep is het standpunt van de OR over de 
bezuiniging bepaald. Dit standpunt is formeel vastgesteld in de OR-
vergadering. 

De OR heeft een ongevraagd advies gegeven over de bezuinigingen en 
dit advies is behandeld in de statenvergadering. Dit heeft geleid dat de 
staten hierin zijn meegegaan. 

De directie heeft, naar aanleiding van de visie van de OR die ook 
in de staten is behandeld, onder ander besloten om mobiliteit meer 
aandacht te geven en het project @Motion is gestart. @Motion is het 
mobiliteitspunt van de provincie Drenthe.. Een half jaar later heeft de 
OR, tevens waarnemer bij dit project, gepolst bij de medewerkers hoe 
het project @motion loopt. Dit heeft de OR  opgepakt door middel van 
een lunchbijeenkomst en een meedenkwandeling. De OR heeft gebruik 
gemaakt van de vliegende team brigade (vTB). De uitkomsten van de 
lunchbijeenkomst en de meedenkwandeling heeft de OR gebruikt in haar 
adviezen.

De Staten betrokken
bij OR proces
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drenthe



oordeel van de jury:
De jury onderkent het belang van een jaarlijkse cyclus 

en het werken met een jaarplan. Op deze manier is 

het voor directie en medewerkers duidelijk waar haar 

ondernemingsraad voor staat en wat de beoogde 

resultaten zijn.

t ip van de jury:
De jury daagt de ondernemingsraad van flevoland uit 

en geeft tevens de tip om als vervolg op deze cyclus 

een innoverende vervolgstap te ontwikkelen.

Afdelingen binnen de provincie flevoland dienen jaarlijks hun jaar-
plannen in te richten volgens de uitgangspunten van het Overheid 
Ontwikkelmodel.
In dit kader heeft men ervoor gekozen “resultaatgericht te werken”.  
Dit vertaalt zich in een jaarlijkse cyclus die steeds doorlopen wordt.  
van boven naar beneden worden steeds de volgende stappen doorlopen:
Kadernota  >  Jaarplannen  > Activiteitenplannen  > Individuele 
werkplannen. 

De ondernemingsraad is in 2011 gestart om ook zijn jaarplan volgens 
dit model in te richten. Het maken van een strategiekaart waarin Missie, 
visie, Programmadoelstellingen, Procesdoelstellingen en Randvoor-
waardelijke doelstellingen staan beschreven zijn voor de OR leidraad 
om zijn activiteiten uit te voeren en te verantwoorden.
Het maken van een capaciteitenmatrix is een belangrijk onderdeel van 
dit jaarplan.

Resultaatgericht 
werken
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f l evoland



oordeel van de jury:
De jury is onder de indruk van de focus die men hier 

heeft op het betrekken en verbreden van de achterban. 

vooral kweekvijver voor potentiele OR-leden ziet de  

jury als mooi effect van deze aanpak. De wijze waarop  

medewerkers mee kunnen denken is makkelijk en 

laagdrempelig.

t ip van de jury:
Informatie voorziening over en weer staat centraal 

in het project. De jury ziet het als een uitdaging voor 

de ondernemingraad van friesland om in het verdere 

traject  ook het  besluitvormingsproces via deze lijnen 

(o.a. door inzet van social media) verder uit te werken.

Onze OR wil zo goed mogelijk rekening houden met de opvattingen 
van de medewerkers in de organisatie. Daartoe hebben wij een 
permanente overlegsituatie ingericht, in de vorm van een structureel 
contactpersonenoverleg, met vertegenwoordigers van alle afdelingen. 
Dit is een 3-maandelijkse bijeenkomst. 

Met het instellen van het structureel contactpersonenoverleg heeft de 
OR beter zicht op wat er in de organisatie speelt. Halen en brengen 
van kennis staat centraal. Ook verwacht de OR met het overleg een 
zichtbaarder profiel te krijgen in de organisatie. Het overleg is 
tegelijkertijd een belangrijke kweekvijver voor toekomstige OR-leden.  
Dit draagt bij aan de continuïteit van de OR. 

Om de contacten met niet alleen de contactpersonen, maar met alle 
collega’s nog beter te kunnen onderhouden maakt de OR gebruik van 
het inzetten van social media, o.a. een weblog. 
Daarnaast is er een afspraak met de directeur dat de OR-Informatie op 
de provinciale binnenspiegel voor een bepaalde tijd bovenaan blijft 
staan.

Structureel contact-
personenoverleg
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fr i es land



oordeel van de jury:
Het opstellen van een toetsingskader voor te behandelen 

stukken maakt het werken binnen de ondernemings-

raad efficiënter en duidelijker. De jury juicht dit 

initiatief van meedenken aan de voorkant toe. Ook de 

manier waarop de OR erin is geslaagd de bestuurlijke 

zienswijze te beïnvloeden is prijzenswaardig.

t ip van de jury:
Door het sterk procesmatige karakter lijkt het belang 

van de relatie en samenwerking tussen partijen onder 

te sneeuwen. De jury schat in dat het in dit geval zeker 

niet aan de orde is. Extra focus op dit thema zou 

daarom lezenswaardig  zijn.   

In limburg loopt al geruime tijd het voorbereidingstraject voor een 
grootschalige reorganisatie. Om het daaraan gekoppelde adviestraject 
adequaat en efficiënt te kunnen doorlopen heeft de OR een hulpmiddel 
ontwikkeld dat daarbij gebruikt kan worden.

Dat hulpmiddel bestaat uit een prioriterings- en een beoordelingskader.
Aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde criteria wordt allereerst 
bepaald hoe belangrijk een adviesaanvraag of een instemmingsverzoek 
is en hoe dit past in het grote geheel van het reorganisatietraject. Die 
prioriteit bepaalt vervolgens de wijze waarop het onderwerp wordt 
behandeld. 

vervolgens is voor de inhoudelijke en de procesbeoordeling een 
beoordelingskader ontwikkeld aan de hand waarvan de eigen 
beeldvorming over het onderwerp plaats vindt. Dit beoordelingskader 
vormt de basis voor het uitvoeren van een eigen analyse, waardoor de 
OR niet langer vast zit aan het door de WOR-bestuurder aangeboden 
stramien.

3 stappen voorwaarts
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l imburg



oordeel van de jury:
De jury beoordeelt de inzending als een innovatieve 

manier om te veranderen in een organisatie. vooral het 

organische in de aanpak spreekt tot de verbeelding. 

De manier waarop met en tussen de drie partijen 

(medewerkers, managers en medezeggenschap) 

samengewerkt wordt, is erg positief te noemen.

t ip van de jury:
Wellicht kan het concreter: hoe is dit proces te 

monitoren en hoe kan men bijsturen in het proces.

Organisch veranderen is het geleidelijk en in een samenwerking van 
medewerkers, leidinggevenden en medezeggenschap van een bestaande 
organisatie groeien naar een nieuwe organisatie. De medezeggenschap 
is proactief vanaf het begin tot en met de evaluatie betrokken.

Bij organisch veranderen gaat het management samen met de 
medewerkers en de medezeggenschap op stap: het doel is in 
hoofdlijnen geformuleerd evenals de stappen om het doel te bereiken. 
De medewerkers en de medezeggenschap zijn nauw betrokken in het 
proces en de medezeggenschap adviseert over de verschillende stappen 
zoals de inrichtingsfase en het plaatsingsproces. 

Inmiddels zijn vanaf 2010 voor delen van de organisatie reorganisaties 
uitgevoerd, in uitvoering en in voorbereiding volgens het principe 
van organisch veranderen zoals voor IcT, communicatie, ruimtelijke 
ontwikkeling en bedrijfsvoering. Een vertegenwoordiging van de 
medezeggenschap en de betrokken medewerkers zijn bij organisch 
veranderen van het begin van het proces tot en met de afronding en 
evaluatie betrokken. Een vertegenwoordiging van de medezeggenschap 
is aanwezig bij medewerkersbijeenkomsten.

Organisch veranderen 
bij de provincie Brabant
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noord-brabant



oordeel van de jury:
De jury onderschrijft het idee om als ondernemingsraad 

duidelijk te laten zien waar ze voor staat. Dit heeft 

Overijssel mooi uitgewerkt. Daarnaast is ze van mening 

dat de netwerken en de inzet van intranet goed benut is.

t ip van de jury:
De jury is benieuwd naar de manier waarop het 

document dynamisch gehouden wordt. Dat kan wellicht 

geconcretiseerd worden.

De ondernemingsraad heeft vooraf, voordat er ook maar een 
adviesaanvraag voorgelegd is, kenbaar gemaakt aan de medewerkers 
en directie waar wij bij iedere organisatie verandering voor gaan en 
voor staan. Wij hebben dit vastgelegd in ons ‘Position paper’. Toen 
meer zicht kwam op de veranderingen, hebben wij het paper juli 2011 
aangescherpt. Het position paper is verspreid onder de ruim 850 
medewerkers, directie en bestuur. 

Het position paper toont aan dat OR Provincie Overijssel stelling neemt 
en opkomt voor de belangen van het personeel en de organisatie. 
De Wet op de Ondernemingsraden regelt onze rechten en plichten. 
Maar wij in Over ijssel gaan verder: wij zoeken mogelijkheden voor 
optimale beïnvloeding en zorgen dat we steeds goed geïnformeerd 
zijn. We raadplegen regelmatig onze achterban en winnen advies in bij 
professionals. Kortom, wij benutten onze netwerken.

“Jouw OR staat voor”
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over i j sse l



oordeel van de jury:
De jury spreekt haar waardering uit voor de manier 

waarop de nieuwe sociale media ingezet worden in  

dit project. Door hiervan gebruik te maken durf je 

je kwetsbaar op te stellen als ondernemingsraad. 

Daarnaast beoordeelt de jury de manier waarop met 

deze media de jongere generatie bereikt wordt als  

erg positief.

t ip van de jury:
Een valkuil kan zijn dat papier één op één vervangen 

wordt door de digitale communicatie. Een planmatige 

doordachte aanpak bij de inzet van sociale media is 

van belang.

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. Het doel van het project is het inzetten 
van digitale communicatiesystemen voor meer interactief contact met de 
achterban.

Inzet sociale media 
voor de OR
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utrecht



oordeel van de jury:
De jury roemt het verhogen van het draagvlak en de 

betrokkenheid die deze inzending beoogt. Het project 

bevat veel goede voorzetten en achterbanraadpleging 

komt gedegen over.

t ip van de jury:
De jury is benieuwd naar het verloop, wellicht helpt het 

een aantal evaluatiestappen concreet te benoemen.

Als medezeggenschap proberen om proactief te participeren in de 
betrokken voorbereidingsteams bij het reorganisatietraject zonder 
daarmee als OR je bevoegdheden en eigen verantwoordelijkheid in te 
leveren/te verzwakken.

Door het aanwijzen van een tweede medezeggenschapper als klank-
bord/vervanger en een wekelijkse terugkoppeling (mondeling) aan 
alle medezeggenschappers willen we de betrokken OR-leden scherp 
houden en  ze op deze manier van voldoende bagage voorzien om in 
de voorbereidingsteams ook de voor de medezeggenschap belangrijke 
punten in te brengen.   

Het project voorziet in een wekelijkse terugkoppeling en het aanstellen 
van een tweede medezeggenschapper per voorbereidingsteam.

Participatie in 
reorganisatietraject
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zee land



Tot slot
kennis  vermeerdert  door  

te  de len!



Zoals in het voorwoord al genoemd is, viel het  
de jury op dat binnen de verschillende onder-
nemingsraden gemeenschappelijke thema’s  
en trends leven. Trends die de jury als positief 
ervaart zoals de inzet van de sociale media, 
proactief werken met toetsingskaders en de 
betrokkenheid van de achterban en daarbij 
behorende draagvlak. 

De winnaar sprong er voor de jury uit doordat ze over de 
grenzen heen kijkt van de eigen provincie en duidelijk de 
regionale samenwerking opzoekt, zelfs met andere overheden. 
De jury onderkent daarbij dat het een “taaie” klus is geweest 
en heeft bewondering voor het doorzettingsvermogen en de 

manier waarop is samengewerkt met directie, medewerkers 
en verschillende ondernemingsraden.
De gemeenschappelijke thema’s en de wijze waarop 
invulling is gegeven aan deze thema’s maken ook duidelijk 
dat het innovatieve aspect aandacht behoeft: het is lastig 
hier “handen en voeten” aan te geven. De jury ziet het als 
een taak voor A&O Provincies de medezeggenschap hierin 
te blijven ondersteunen en te onderzoeken wat innovatie 
voor een ondernemingsraad kan zijn. 
De raadpleging en het betrekken van de achterban 
is eveneens een terugkerend thema. Er zijn vanuit de 
inzendingen voorbeelden hoe dit te doen, daarnaast is dit 
aldus de jury voor A&O Provincies een thema om mee aan de 
slag te gaan. Bijvoorbeeld door binnen ondernemingsraden 
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te experimenteren met verschillende manieren van achterban 
raadplegen zoals het inzetten van adhoc groepen, crowd 
sourcing en technieken te gebruiken uit de wereld van 
arbeidsmarktcommunicatie en dergelijke.
De inzet van de sociale media sluit bij dit laatste aan. De 
ondernemingsraden zijn ervan doordrongen dat het een 
medium is waar ze niet meer omheen kunnen. Het is snel te 
gebruiken, actueel, je bereikt grotere groepen en de groep 
jongeren wordt bereikt. Aandachtspunten in het gebruik 
ervan zijn er echter ook. Hoe kom je bijvoorbeeld tot 
besluitvorming op basis van de sociale media? 

Tot slot valt op dat de ondernemingsraden de mede-
zeggenschap naar de voorkant van de besluitvorming willen 

positioneren. Door het inzetten van toetsingskaders wordt 
vooraf helder waar de prioriteiten van de ondernemingsraad 
liggen. Innovatieve vervolgstappen zetten is dan de volgende 
uitdaging. 

k e n n i s  v e r m e e r d e r t  d o o r  t e  d e l e n !
Doe elk afzonderlijk uw voordeel met de ingezonden 
projecten! De jury wenst de ondernemingsraden veel 
succes bij de verdere bewustwording in de verschillende 
processen en het zetten van vervolgstappen. Ze geeft aan 
dat een andere, innovatieve, manier van werken een zekere 
aanlooptijd vergt en spoort daarmee aan tot doorzetten en 
blijven delen van de kennis en ervaring. voor dit laatste legt 
ze ook expliciet een verzoek neer bij A&O Provincies.
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De voorzitter van de jury, Jaap Doeven, dankt de juryleden 
voor hun inzet. De deskundige inbreng en vernieuwende visie 
op de medezeggenschap van de afzonderlijke juryleden 
was van grote waarde. 
Bij de ondersteuning in de uitvoering van de mede-
zeggenschapsprijs heeft A&O Provincies gebruik gemaakt 
van de mobiliteitsklussenbank van de provincies. Mevrouw 
Agnita Bosma van de provincie gelderland en mevrouw 
stephanie van der lenden vanuit de provincie groningen 
worden via deze weg bedankt voor hun inzet, evenals hun 
werkgevers voor de medewerking in dit mobiliteitstraject.
Daarnaast dankt de voorzitter de ProvOR, de voorzitters van 
de OR-en, de ambtelijke secretarissen en de klankbordgroep 
bestaande uit de heren van Den Berg, van Daalen en von 

schwartzenberg voor hun enthousiaste inzet. 
Tot slot spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de 
manier waarop de medezeggenschapsprijs is voorbereid en 
uitgevoerd door Peter smits en mevrouw Jannet Bergman van 
het A&O Provincies.
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Dankwoord



Uitreiking MZ Prijs 2011-2012
samenwerkende ondernemingsraden 

groningen winnaar



De ondernemingraad van provincie Groningen 
heeft de Medezeggenschapsprijs 2011-2012  
van a&o provincies gewonnen. De Groningse  
or werkt  met 23 gemeentelijke ondernemings-
raden 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 
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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 samen-
werking met ondernemingsraad, directie en medewerkers. 
“Het sectoroverstijgende karakter, de regionale samen-
werking 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.  

f e e s t j e

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 gROOTsTE WInnAAR, 

nAAsT gROnIngEn, WAs 

DE MEDEZEggEnscHAP”

De bijeenkomst was een vervolg op de masterclass voor 
vernieuwing, zei de juryvoorzitter. Doeven: “via de Mede-
zeggenschapsprijs 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 
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workshops die op het programma stonden, belooft het een 
boeiende dag te worden, voorspelde Doeven.

e l e v a t o r p i t c h

na de openingstoespraak was het tijd voorde elevatorpitch. 
Tien ondernemingsraden van de provincies hadden hun 
innovatieve aanpak ingestuurd om mee te dingen naar de 
Medezeggenschapsprijs 2011-2012. Alleen de OR-en van 
provincies noord-Holland en Zuid-Holland ontbraken om 
valide redenen in het rijtje. De anderen toonden hun lef om 
in vier minuten precies hun vernieuwing uit de doeken te 
doen. De presentatie had geen weliswaar invloed meer op 
de jurering, maar er was wel waardering. “Knap dat jullie 
dit allemaal gewoon doen”, vond Doeven.
Drie kwartier ideeën leverden volop materiaal op voor 
topcabaretier John van der sanden die ‘op geheel eigen 
wijze’ het ontspannende intermezzo verzorgde. Hij vatte 
alle ideeën op muziek hilarisch samen en wees nog eens 
op de prijs: een mooie heliumgevulde bekerballon. van 
der sanden: “Je zou er maar mee in de trein moeten…  
Een tweede prijs is misschien ook niet gek.” 
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DE HEER W. RUTTEn, 
AlgEMEEn DIREcTEUR PROvIncIE nOORD BRABAnT



v e r h e u g d

Onder de aanwezigen gooide OR friesland hoge ogen 
met hun idee voor contactpersonen per afdeling. Maar 
juryvoorzitter Doeven liet tijdens de lunch nog niets los over 
de uiteindelijke winnaar. De jury was wel verheugd over de 
inzendingen, zei hij. Doeven: “OR-en kiezen steeds vaker 
voor een proactieve opstelling. Dat is goed. Je ziet ook dat 
een paar OR-en al gebruikmaken van sociale media om in 
contact te blijven met de achterban. Ik vind het ook best 
goed om de politiek te informeren over je standpunten als 
OR-en binnen een organisatie. Met informeren is niets mis.” 
volgens Doeven staat de medezeggenschap voor de 
uitdaging om in het contact met de achterban duidelijk te 
maken dat zij aan de voorkant meedenkt om zoveel mogelijk 
invloed uit te oefenen en het resultaat daarvan goed 
zichtbaar en over te brengen.

o r g a n i s c h

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. En 
dat doen wij op een manier die bij de organisatie past door 
zelf initiatief te nemen en als bestuur en medezeggenschap 
op het juiste moment een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. 
Maar het gaat vooral om de samenwerking tussen de 15 
leden van de OR en zes directeuren in directieraad die 
het samen moeten doen. Mensen zijn bepalend en maken 
het verschil”, aldus Rutten. Hij hield een boeiend verhaal 
over transparantie en vertrouwen. Rutten: “Ik moet er soms 
eraan herinnerd worden om zaken tussentijds formeel af te 
tikken.” Daar had OR gelderland met het ‘O&f light’ het 
Organisatie & formatierapport, een goede praktijk voor. 
“Wij komen graag een keer kijken”, reageerde Rutten. 
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d r i e  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.” 
De ervaringen met HnW waren wisselend. “Het wordt wel 
toegestaan, maar er worden  heel duidelijke kaders gesteld 
wanneer het mag”, zei een deelnemer aan de workshop. 
voor leidinggevenden blijkt het nog moeilijk om medewerkers 
het vertrouwen te geven dat iemand thuis zijn werk doet, 
luidde de conclusie in de levendige discussie.

“HET fEEsTJE vAn DE 

MEDEZEggEnscHAP”
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MEvROUW H. sTOEvElAAR, 
AMc AcADEMIE



In een andere zaal begeleidde Heleen stoevelaar van 
AMc Academie, in de workshop ‘Wor on talent’ naar de 
juiste kandidaten voor de OR. (Hier bleek ook dat het geen 
schrijffout of gebrek aan talenkennis was) 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.”

g e w o o n  d o e n

De workshops moesten stoppen, omdat aan het eind van 
de middag toch echt de winnaar bekend gemaakt ging 
worden. De Meetlat van de OR van provincie gelderland 
kreeg een niet onverdienstelijke Eervolle vermelding. De 
OR groningen won de felbegeerde helium bekerballon.  
“geweldig. We zijn hier heel blij mee”, zei nanny faber. 
“na een kort telefoontje over het idee voor samenwerking 
zijn we in de auto gestapt en hebben we gezegd: we gaan 
het gewoon doen. Ik adviseer iedereen uit om over grenzen 

van je eigen provincie te kijken. vind partners met een 
gemeenschappelijk doel en kijk waar je elkaar kunt versterken. 
ga het gewoon doen.” En jazeker, de heliumballon gaat als 
trotse trofee mee in de trein, verzekerde ze John van der 
sanden, die de bijeenkomst weer met een gevat lied afsloot. 
Met het uitwisselen van alle ideeën wonnen eigenlijk alle 
OR-en een prijs. De grootste winnaar, naast groningen, was 
de medezeggenschap.
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“HnW Is HOT OR nOT….”
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MEvROUW n. PIKKEMAAT, 
fnvfORMAAT



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, meedenk-
wandelingen en vliegende teams brigades (vTB’s). 

e i g e n  a g e n d a

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 propositionpaper 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. De meetlat maakt 
inzichtelijk waar de OR plannen van de bestuurder op toetst. 

a c h t e r b a n

Ook de achterban heeft de aandacht. OR friesland gaf in 
de vier minuten een duo-presentatie waarin de werkwijze 
met contactpersonen op afdelingen werd toegelicht. 
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Vier minuten in 
de lift



Halen en brengen van informatie staat daarbij centraal 
en de contactpersonen vormen een kweekvijver voor 
mogelijke toekomstige OR-leden. 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.

v e r p l e t t e r e n d

Dianne Renkema, OR groningen: “We gaan niet met de lift 
omhoog, maar springen naar beneden. Dat maakt pas een 
verpletterende indruk.”

Het volledige juryrapport is te lezen via www.aenoprovincies.nl.
De speciale editie van de nieuwsbrief over de uitreiking van 
de MZ prijs is ook te vinden op de A&O website.

Walter Baardemans

“TRAnsPARAnTIE Is 

EssEnTIEEl”
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Medezeggenschap bloeit 
in de provincies



Bij grote reorganisaties gebeurt het nogal eens 
dat ondernemingsraden buitenspel worden 
gezet of voor voldongen feiten gesteld. Door 
de bezuinigingen en reductiedoelstellingen 
verkeert de overheid de komende jaren in een 
permanente staat van transitie. De  provinciale 
ondernemingsraden zijn zich er terdege van 
bewust dat ze de vinger stevig aan de pols 
moeten houden om te voorkomen dat de mede-
zeggenschap een wassen neus wordt, zo blijkt 
uit het resultaat van een door a&o provincies 
uitgeschreven competitie. “proactief handelen, 
regionalisering en intensievere contacten met de 
achterban zijn nu belangrijke trends.”

“We vieren vandaag het feestje van de medezeggenschap.” 
Peter smits, manager van A&O Provincies, typeerde de  
stemming goed op het drukbezochte medezeggen-
schapscongres dat onlangs in de Jaarbeurs Utrecht werd 
gehouden. feest was het zeker toen de winnaar van de 
‘Medezeggenschapsprijs A&O Provincies 2011-2012’ 
bekend werd gemaakt. De enthousiaste aanwezigen 
klapten en bliezen op fluitjes, confettibommen knalden en 
papierslingers vlogen door de zaal. En de prijs? Die ging 
naar groningen, waar een uniek samenwerkingsverband 
tussen de provinciale en gemeentelijke ondernemingsraden 
tot stand is gebracht. De vertegenwoordigster van de 
provinciale OR ontving daarvoor, naast een fraaie 
sculptuur en een cheque van € 5.000, de nodige eer.  
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Zo memoreerde juryvoorzitter Jaap Doeven, portefeuille-
houder medezeggenschap in het bestuur van A&O Provincies, 
dat de jury de inzending uit groningen unaniem tot de beste 
had uitgeroepen. Zonder daarmee de overige  deelnemers 
ook maar enigszins te diskwalificeren. Integendeel: “Uit het 
enthousiasme waarmee alle ondernemingsraden hebben 
meegedongen, blijkt dat de medezeggenschap leeft en 
wil innoveren. Dat heeft diepe indruk op de jury gemaakt, 
waardoor eigenlijk iedereen een winnaar is.”

“PROAcTIEf HAnDElEn, 

REgIOnAlIsERIng En 

InTEnsIEvERE cOnTAcTEn

MET DE AcHTERBAn ZIJn nU 

BElAngRIJKE TREnDs”

b l i j  v e r r a s t

De medezeggenschapsprijs van A&O Provincies is nieuw. 
Tot nu toe kenden de provincies alleen de HRM Prijs, die 
in 2008 in het leven is geroepen om nieuwe initiatieven en 
goede praktijken op het gebied van het HRM- en arbeids-
marktbeleid in de schijnwerpers te zetten. In 2008 ging 
de HRM Prijs naar noord-Brabant voor een innovatief 
traineeproject en in 2011 naar Zuid-Holland voor een 
interim-managementpool om dure inhuur te voorkomen en 
deskundig eigen personeel te behouden. “Met de introductie 
van de medezeggenschapsprijs kunnen wij voortaan ieder 
jaar een bijzondere activiteit belonen”, aldus voorzitter 
louis vroomen van A&O Provincies in een toelichting na 
het congres. “Beide prijzen zijn vanaf nu tweejaarlijks: dit 
jaar is de medezeggenschap aan de beurt en volgend jaar 
staat HRM weer centraal, enzovoort.” volgens vroomen 
was de jury “blij verrast” door het grote aantal inzendingen 
voor de medezeggenschapsprijs en de gemiddeld hoge 
kwaliteit ervan. “noord- en Zuid-Holland moesten door 
omstandigheden van deelname afzien, zodat per saldo 
tien provincies hun projecten hebben ingestuurd. Een mooie 
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score voor de eerste keer.” In de jury hadden naast louis 
vroomen en Jaap Doeven ook zitting garmt Klinkenberg, 
voormalig voorzitter ProvOR, frank Pot, hoogleraar sociale 
innovatie aan de Radboud Universiteit en Edith snoey, ex-
voorzitter Abvakabo fnv. “Een bewijs”, zegt vroomen, 
“dat de inzendingen vanuit diverse disciplines zijn bekeken, 
waardoor we tot een evenwichtig eindoordeel konden 
komen.” 

n i e u w  f e n o m e e n

Het samenwerkingsverband waarin de OR van de provincie 
groningen deelneemt, heeft de medezeggenschapsprijs 
gewonnen vanwege doortastend handelen bij de totstand-
koming van de Regionale Uitvoeringsdienst. Een RUD is 
een nieuw fenomeen in het openbaar bestuur. Deze dienst, 
waarvan er landelijk een stuk of dertig zullen komen, gaat 
zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij bovenlokale milieuzaken. De vorming van 
een RUD is een complex proces, onder meer vanwege de 
grote financiële en personele consequenties die ermee 
gemoeid zijn. Bovendien zijn er op enigerlei wijze veel 

partijen bij betrokken, zoals de provincies, gemeenten, 
waterschappen, het Openbaar Ministerie, de politie en het 
bedrijfsleven. In groningen wordt over de RUD op bestuurlijk 
niveau al sinds het najaar van 2009 intensief overleg 
gevoerd en van meet af aan wilden de ondernemingsraden 
hierin ook hun zegje doen. In de praktijk blijkt zoiets echter 
niet zonder slag of stoot te gaan. Zo was al snel na de 
start van het project een klacht dat er grote verschillen 
bestonden in de informatievoorziening aan de verschillende 
ondernemingsraden. voorts was het door de gefaseerde 
besluitvorming onduidelijk wanneer ondernemingsraden 
precies moesten worden geïnformeerd. Om het draagvlak 
voor de RUD onder de medewerkers te vergroten en 
doelgerichte adviezen te kunnen uitbrengen, heeft de 
provinciale OR zich aangesloten bij het initiatief van de OR 
van de gemeente Oldambt om met alle 23 gemeentelijke 
ondernemingsraden in de provincie groningen de 
samenwerking te zoeken. Dat is gelukt en zodoende zijn 
twee vliegen in één klap geslagen. De ondernemingsraden 
participeren nu actief in de totstandkoming van de RUD 
en zullen, als die over een tijdje eenmaal operationeel 
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is, ook bij de verdere activiteiten worden betrokken. “Een 
mooi voorbeeld hoe de medezeggenschap zelf het initiatief 
kan nemen en contact met de bestuurders en de directies 
kan zoeken”, vindt Jaap Doeven. “De samenwerking is 
zodoende niet alleen vernieuwend, maar ook daadwerkelijk 
in praktijk gebracht. Dat zal naar mijn vaste overtuiging 
de betrokkenheid van medewerkers en de kwaliteit van het 
ondernemingsraadswerk vergroten.”

p r o a c t i e f  h a n d e l e n

De medezeggenschapsprijs kent formeel alleen een winnaar. 
Er is geen tweede of zelfs derde prijs. Wel een eervolle 
vermelding, die dit jaar naar de ondernemingsraad van de 
provincie gelderland is gegaan voor het project ‘langs de 
meetlat van de OR’. De ondernemingsraad heeft een meetlat 
opgesteld, waarbij de focus is gericht op de thema’s cultuur, 
het sociale gezicht van de organisatie en de werkwijze. 
Hieraan worden de plannen van de bestuurder getoetst, zo 
legde de vertegenwoordiger van de gelderse OR tijdens 
het congres uit. “Bij de cultuur spelen vraagstukken als: hoe 
willen wij dat de provincie functioneert, zowel intern als 

extern, hoe gaan we met elkaar om en hoe werken we met 
plezier? Bij het sociale gezicht is het kernthema: werk. Hoe 
kan de werkgever in deze tijd van bezuinigingen maximale 
baangarantie bieden en zoveel mogelijk werk behouden? En 
bij de werkwijze gaat het om zaken als: hoe wordt er gewerkt, 
hoe werken we samen, wat zijn de arbeidsomstandigheden 
en hoe vindt de communicatie plaats? Doordat de bestuurder 
vooraf weet wat de ondernemingsraad belangrijk vindt, kan 
hij daarmee al in zijn plannen rekening houden.” 
Jaap Doeven juicht dit ‘meedenken aan de voorkant’ van 
harte toe. “Door vooraf de prioriteiten en beoordelingscriteria 
aan te geven, wordt de werkwijze van de OR proactief 
in plaats van reactief.” Doeven wijst erop dat meer 
ondernemingsraden dit beginsel huldigen. In limburg 
bijvoorbeeld, waar al geruime tijd het voorbereidingstraject 
voor een grootschalige reorganisatie loopt. “Om het 
adviestraject efficiënt te kunnen doorlopen, heeft de OR een 
prioriterings- en een beoordelingskader ontwikkeld. Aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria wordt bepaald hoe 
belangrijk een adviesaanvraag of een instemmingsverzoek 
is en hoe de ondernemingsraad het onderwerp behandelt. 
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vervolgens vormt het beoordelingskader de basis voor een 
eigen analyse van de OR.” voorbeelden van proactieve 
betrokkenheid zien we ook in flevoland , waar de 
ondernemingsraad werkt met een jaarcyclus en jaarlijks 
uit te voeren plannen; in Overijssel, waar aan directie en 
medewerkers vooraf kenbaar is gemaakt waar de OR voor 
gaat en staat; en in noord-Brabant, waar reorganisaties 
volgens vooraf vastgelegde stappen worden doorlopen. 

b e t r o k k e n h e i d  a c h t e r b a n

louis vroomen constateert dat uit de tien inzendingen meer 
trends zijn te destilleren. Zoals het inzetten van de sociale 
media. “Ondernemingsraden zijn ervan doordrongen dat 
hieraan grote voordelen zijn verbonden. Ze zijn snel te 
gebruiken en actueel. Bovendien kunnen er grotere groepen 
en met name jongeren mee worden bereikt.” nog een 
trend: betere en intensievere contacten met de achterban, 
zodat meer draagvlak voor de medezeggenschap ontstaat. 
Utrecht combineert beide trends door de achterban via 
moderne digitale systemen te laten reageren op en mee 
te discussiëren over onderwerpen die zijn voorgelegd aan 

de ondernemingsraad, of waarin de OR graag initiatieven 
wil ontplooien richting de bestuurder. In friesland is een 
structureel (driemaandelijks) contactpersonenoverleg met  
vertegenwoordigers van alle afdelingen in het leven 
geroepen, zodat de ondernemingsraad beter zicht heeft op 
wat in de organisatie speelt en wat de opvattingen van de 
medewerkers zijn. Bij het verbeteren van de interne contacten 
spelen de sociale media een belangrijke rol. En in Zeeland 
wil de OR door actiever met de achterban te communiceren 
meer feedback krijgen, zodat de adviserende taak nog beter 
kan worden uitgevoerd.

“KEnnIs vERMEERDERT DOOR 

TE DElEn”

p o s i t i e v e  i m p u l s

Terugkijkend op hun werk in de jury en het geslaagde 
medezeggenschapscongres stellen Jaap Doeven en louis 
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vroomen in koor dat ze “veel te weten zijn gekomen over 
het functioneren van ondernemingsraden in de provincies.” 
Hun voornaamste conclusie: het OR-werk bloeit er volop. 
vroomen: “Dat is natuurlijk plezierig om vast te kunnen 
stellen, maar tegelijk ook nuttig én bovenal noodzakelijk. 
De overheid is sterk in beweging, zowel op lokaal als 
provinciaal en landelijk niveau. Door de combinatie van 
bezuinigingen en reductiedoelstellingen moet op grote 
schaal worden gereorganiseerd en zullen de komende 
tijd vele duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen. Door de 
vergrijzing zullen vervolgens grote aantallen vacatures 
ontstaan, dus het is van het grootste belang die processen 
zorgvuldig te managen. Ondernemingsraden die hun taak 
serieus opvatten, moeten daarom alert reageren op de 
ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen, want 
anders lopen ze binnen de kortste keren achter de feiten 
aan. Wij hopen daaraan met de medezeggenschapsprijs 
een positieve impuls te geven.” Of de competitie over twee 
jaar op precies dezelfde wijze wordt opgezet, is overigens 
nog onzeker. Doeven: “Ik sluit niet uit dat we de vraagstelling 
gaan verbreden. nu hebben we aan ondernemingsraden 

gevraagd of ze hun belangrijkste project op papier wilden 
zetten. Mogelijk vragen we de volgende keer ook hoe een 
en ander in de praktijk verloopt. Als een project succesvol is, 
kunnen anderen daarvan leren en is het interessant om dat in 
de eigen organisatie na te volgen. Zo willen we bereiken dat 
vruchtbare ideeën zich als een inktvlek over de provincies 
verspreiden.” 

Jan Koekebakker

Het complete juryrapport en een impressie van  

het medezeggenschapscongres zijn te downloaden op  

de site van A&O Provincies: www.aenoprovincies.nl.  

Onder de button ‘Medezeggenschap’ is meer algemene  

informatie over het onderwerp te vinden.
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