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Inleiding  
„Elke waarheid was eens een zonderlinge opvatting‟, Bertrand Russell 

 

De provincies zullen in de periode 2011 – 2015 allen in meer of mindere mate te maken krij-

gen met bezuinigingen, reorganisatie en formatiereductie. De positie van het middenbestuur 

wordt heroverwogen, organisatieonderdelen worden vervreemd en er ontstaan nieuwe sa-

menwerkingsverbanden. De provinciale ondernemingsraden staan aan de vooravond van 

een dynamische periode. De kunst daarin is zodanig te opereren dat er een vitale, ver-

nieuwde provincie overblijft, waarin eventuele reorganisaties op een juiste manier zijn ge-

daan.  

 

Kansen voor vernieuwing 

Hoe kun je een tijd van bezuinigingen zien als kans voor vernieuwing? Er wordt immers ge-

snoeid en gesneden? Toch zullen de provincies zich moeten vernieuwen om hun taken in 

een veranderende omgeving waar te maken. 

Bezuinigen en reorganiseren is ingrijpend, pijnlijk en vraagt zorgvuldigheid en een juist tempo. 

Een reorganisatie is geen sinecure. Provincies hebben daar ervaring mee.  

Vernieuwen van een organisatie is eveneens ingewikkeld.  

In de periode 2011-2015 staan de provincies voor de uitdaging om gelijktijdig te vernieuwen 

én te bezuinigen en reorganiseren. Hoe verloopt zo‟n vernieuwingsproces en hoe handel je 

als OR? Biedt de WOR nog uitkomst? Of moeten we ook daar nieuwe wegen gaan inslaan?   

 

Masterclass 18 januari 2011 

Over die vragen gaat de masterclass “Kansen voor Vernieuwing” voor OR-en bij de provin-

cie, op 18 januari 2011 in Utrecht.  

Basis voor deze dag is dit concept werkdocument, dat is opgesteld met input van vertegen-

woordigers van ProvOR, OR-en van provincies, IPO en A&O Provincies. 

 

De elementen van dat werkdocument worden verder verkend en verdiept tijdens drie paral-

lelle workshops: 

- Procedure: hoe ga je met procedures/afspraken om in een veranderproces waar niet 

uitsluitend sprake is van een reorganisatie, maar ook van een organisatieontwikke-

lingsproces? Hoe stem je af met het GO en wat zijn daarin nieuwe elementen? 

- Inhoud: hoe organiseer je dat mensen zich gaan verbinden aan een echt wenkend 

perspectief voor de toekomst? Wat is dat wenkende perspectief dan en hoe ontwik-

kel je het met elkaar? Welke competenties vraagt dit van OR-leden? 

- Proces: hoe handel je als OR (en als DB van de OR) om zowel aandacht te houden 

voor de procedure (het borgen van veiligheid) en tegelijkertijd ruimte te creëren voor 

verandering en vernieuwing? Wat vraagt dit van met name ook DB-leden van de 

OR? 

 

Op de conferentie wordt het concept werkdocument besproken en aangepast. Resultaat 

van de conferentie is een richtinggevend (definitief) werkdocument, waarop de onderne-

mingsraden (en hun bestuurders) hun aanpak van vernieuwing ten tijde van bezuiniging kun-

nen baseren. 

 

Leeswijzer 

De kern in de periode 2011-2015 is dat de provincies moeten vernieuwen willen ze de ge-

wenste rol kunnen waarmaken. Was er alleen sprake van bezuiniging, dan zou een verbeter-

proces volstaan. Nu gaat het ook om het realiseren van andere, nieuwe rollen en daarmee 
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samenhangende competenties te ontwikkelen. En het vraagt tevens een andere rol en an-

dere competenties van de bestuurder, de OR-leden en in het bijzonder het DB van de OR, in 

het proces om dat te realiseren. 

 

In de concept werkdocument beschrijven we de richting van het veranderproces en hoe 

medezeggenschap daarbij te realiseren.  

 

Hoofdstuk 1 en 2 beschrijven de context van de vernieuwing tegen de achtergrond van ge-

lijktijdige bezuiniging, waarbij de vernieuwing als cruciaal voor de toekomst gezien wordt. 

Hoofdstuk 3 geeft aanzetten hoe hiermee verder te gaan. 

In de bijlagen vindt u vervolgens een aantal tips, ideeën en mogelijkheden in dit proces. 

Daarbij komt ook competentieontwikkeling binnen de medezeggenschap aan de orde, 

naast organisatorische aspecten.  

 

Verantwoording 

Het document is opgesteld door Isaäk Mol en Marcel Daems, in gesprek en afstemming met 

namens ProvOR Garmt Klinkenberg; namens provinciale OR-en Cent van den Berg en Marjo-

lein Portena; namens IPO Pauline de Jonge en namens A&O Provincies Peter Smits en Jaap 

Doeven. 
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Samenvatting 
 

Vernieuwing tegen de achtergrond van bezuiniging betekent, in de periode 2011-2015, voor 

de provincies dat er medewerkers moeten vertrekken. Andere effecten zijn: 

- nieuwe rollen voor medewerkers, samenhangend met de regierol van de provincie, en 

daarmee het ontwikkelen van nieuwe competenties en waarden (work-values); 

- samenwerkingsverbanden, ook publiek – privaat, zeker in de uitvoerende en ondersteu-

nende diensten; 

- problemen van werving van nieuwe medewerkers (met name na 2015) door het voorzie-

ne verloop, omdat de provincie een relatief hoog opleidingsniveau en ervaring vraagt. 

 

Het proces van verandering heeft twee kanten, die gelijktijdig spelen en elkaar beïnvloeden. 

Het ene is een verbeterproces, dat vooral aangestuurd wordt door bezuiniging. De andere 

een vernieuwingsproces, waarin nieuwe waarden, werkwijzen en competenties, voor zowel 

organisatie als medewerkers, worden ontwikkeld die de gewenste rol van de provincie in 

2015 realiseren. De vernieuwing is de kern van de ontwikkeling die de provincie moet door-

maken. 

 

Verbetering kan ingericht worden via het vaststellen van een eindplaatje en meetbare stap-

pen om daar te komen. Vernieuwing krijgt gestalte door de nieuwe waarden te formuleren 

en deze in de dagelijkse praktijk te realiseren en door op dat proces te reflecteren en te rea-

geren. Het eindplaatje van de provincie in 2015 is dus niet helemaal concreet te beschrijven, 

omdat het ook om nieuwe waarden en werkwijzen gaat. 

 

Als aanzet beschrijven we de provincie van 2015, waarin de kerntaken nog hetzelfde zijn, 

maar de houding waarmee deze aangevat worden anders is. Regie, proactiviteit, oplossend 

professioneel vermogen, minder protocollen, wel transparant. 

 

Ondernemingsraden, bestuurder en in het verlengde daarvan ook managers en HR functio-

narissen, zullen hun samenwerking en overleg in dit proces van vernieuwing anders moeten 

inrichten. Centraal moet de inhoud komen in plaats van de posities. Informatie wordt niet 

gebruikt voor de eigen positie, maar gedeeld om verder te komen. Het idee van samen uit, 

samen thuis. 

Van OR-leden wordt bovendien verwacht steeds in dialoog te zijn met betrokkenen in de 

organisatie, in plaats van daarover te vergaderen. Door deze proactieve houding en via 

reflecties op wat er gebeurt krijgt de OR zijn invloed. Dit vraagt nieuwe competenties, zowel 

voor OR als voor bestuurders.  

 

Tot slot worden vier aanbevelingen gedaan voor ondernemingsraden en hun bestuurders om 

de komende jaren samen te werken aan kansen voor vernieuwing, terwijl er ook bezuinigd 

moet worden.  

-  Een aantal centrale vragen, waarop de antwoorden de leidraad vormen voor inhoudelij-

ke ontwikkeling van de provincie 

-  Basisstappen van het proces van vernieuwing en verandering die per provincie ingekleurd 

worden 

-  Het vormen van een beeld van hoever de provincie thans is en wat de grootste uitdaging 

vormt 

-  Het inrichten van het overleg 

Op landelijke niveau bevelen we een jaarlijks „art. 24 overleg‟ aan tussen ProvOR, IPO en 

de bonden, dat door alle drie wordt voorbereid. 
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Hoofdstuk 1  

De nieuwe provincie 
 

„Een grote uitdaging zonder voorbeeld‟. 

Garmt Klinkenberg, voorzitter ProvOR, december 2010. 

 

„Nu of nooit‟. 

Peter Smits, manager A&O Provincies, december 2010. 

 

Kernwoorden:  Bestaansrecht – Takendiscussie - Vernieuwing van rollen van de provincies -  

Vernieuwing van werkprocessen - Vernieuwing van het rollenportfolio van medewerkers -  

Nieuwe competenties van medewerkers. 

 

Het openbaar bestuur dient slagvaardig, democratisch en efficiënt te zijn. Dit uitgangspunt 

maakt dat er kritisch gekeken wordt naar de rol van de provincies. Het is het vraagstuk van 

hun bestaansrecht. Niettemin is door het kabinet besloten dat provincies blijven bestaan. 

Wat dan natuurlijk wel een vraagstuk is welke taken de provincies vervullen. Duidelijk zal zijn 

dat er in deze takendiscussie een druk langs twee lijnen gelegd wordt: 

- een bezuiniging 

- een vernieuwing 

De twee lijnen hebben direct met elkaar te maken. Grofweg zouden we kunnen zeggen dat 

bepaald wordt welke taken specifiek des provincies zijn en dat deze met minder middelen 

op een hoger niveau worden uitgevoerd.  

 

Het beeld van de veranderde en vernieuwde provincie, zoals we dat graag zouden hebben 

in 2015, is behulpzaam om te zien wat de kernwaarden van de provinciale organisatie moe-

ten worden en hoe dat doorwerkt naar rollen en competenties van medewerkers. In deze 

paragraaf geven we een aanzet, bedoeld als prikkeling van de discussie.  

 

De provincie bestaat in 2015 nog steeds als bestuurslaag. De taken vallen buiten de invloed 

van de ondernemingsraden, maar zullen zich waarschijnlijk nog steeds begeven op de zeven 

terreinen zoals de Commissie-Lodders1 heeft aangegeven (duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

en inrichting, vitaal platteland, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, 

regionale economie, culturele infrastructuur en monumentenzorg en de kwaliteit van het 

openbaar bestuur), met daarbij de mogelijkheid voor de provinciale organisatie om te focus-

sen. 

Het accent in deze kerntaken (of in een specifieke focus op een of meer van hen) ligt op het 

nemen van regie. De provinciale organisatie is er een van hoogopgeleide medewerkers, die 

in merendeels complexe samenwerkingsverbanden kunnen opereren vanuit een regierol, 

waarin visie, samenwerking met diverse partijen, geld en juridische bevoegdheden samen 

komen. De rol is in hoofdzaak strategisch. Uitvoering ligt bij min of meer zelfstandige onderde-

len of andere partijen, zoals gemeenten.  

Naast de regierol doet de provincie ook mee in programma‟s in samenwerking met andere 

partijen op basis van strategische visie en expertise. Ook daar is de opstelling proactief. 

Er is interprovinciale samenwerking als er een gebiedsvisie vereist is die de provincie over-

schrijdt en samenwerking met andere provincies past. Voor internationale samenwerking 

geldt hetzelfde. 

 

De regierol gaat niet uit van de arrogantie dat de provincie oplegt hoe iets moet of hoort. 

Het is een samen met betrokken partijen ontwikkelen en realiseren van programma‟s die effi-

ciënt en effectief zijn. Regie gaat over samen brengen en verder komen. Het vanuit de eigen 

rol kunnen balanceren tussen partijen het daarin flexibel kunnen omgaan met een integrale 

visie zijn misschien wel de belangrijkste nieuwe waarden van de provincie. Als dat lukt, ver-

                                                      
1 Bestuursakkoord Rijk – Provincies 2008-2011 en rapport „Ruimte, regie en rekenschap‟ (2008) van de 

gemengde commissie decentralisatievoorstellen (Commissie-Lodders). 
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nieuwt de provincie, omdat zij dan een strategische meerwaarde vervult op beleidsvelden in 

samenwerking met betrokken partijen.  

De vernieuwing zit in de wijze van uitvoering van de taken. Het wordt nog meer interactief, 

ondernemend, stimulerend. De „bevoegd-gezag-houding‟ vanuit regels, beoordelend en 

bewakend, moet daarvoor wijken.  

 

De vernieuwing zou niet slagen als de provincie tot 2015 slechts bezuinigt. Dus als zij dezelfde 

werkwijzen houdt, die als werkprocessen sterk gerationaliseerd (lees uitgekleed) zijn. Dat is 

een provincie die jaren naar binnen is gekeerd en budgettair weliswaar op orde is, maar 

haar taken in hoofdzaak bureaucratisch en protocollair inricht. Een provincie met de kern-

waarden geld (weinig kosten) en interne voorspelbaarheid (processen zijn steeds inzichtelijk) 

en met een voortdurende spanning op het eigen bestaansrecht. De drive richting 2015 zou 

dus vernieuwing moeten zijn, met als paradox daarin mensen „op straat‟ te moeten zetten. 

 

Een centrale vraag: Delen we dit inzicht? En hoe ver staat de huidige provincie dan af van 

het beeld van 2015? 

 

Kwaliteitsverhoging samen laten gaan met bezuiniging, kan dus alleen als er (ook) sprake is 

van vernieuwing van processen en rollen. De uitdaging is naar de werkprocessen te kijken 

vanuit de blik van bezuiniging en efficiëntie (waar kunnen er elementen uit het proces ge-

haald worden) en tegelijk vanuit vernieuwing (wat vraagt de huidige tijd voor een actieve rol 

van de provincie).  

Nieuwe rollen liggen, in het verlengde van de adviezen van de Commissie Geelhoed2 (al in 

2002), in het op een ondernemende wijze nemen van regie in samenwerking met betrokken 

partijen, daarbij werkend van een integrale visie. De komende jaren dient hier met verve 

verder op ontwikkeld te worden. 

 

Centrale vraag: wordt erkend dat vernieuwing cruciaal is, in plaats van (alleen) verbetering?  

 

De functies van medewerkers van de provincies wordt uitgebreid met nieuwe rollen3. Ook 

dat is een ontwikkeling die al langer zichtbaar is, maar de komende jaren veel duidelijker zal 

worden.  

 

Voorbeeld. 

Het nemen van regie is bijvoorbeeld voor een beleidsambtenaar een nieuwe rol waarin hij 

(of zij) niet alleen van de inhoud van het beleid verantwoordelijk is, maar bijvoorbeeld ook 

- voor de totstandkoming van een gedragen beleid tussen partijen en het daarin onder-

nemend zijn; 

-  voor de succesvolle implementatie van het beleid; 

-  voor het opstellen en bewaken van een onderliggende integrale visie; 

-  voor het onderhouden van contacten met alle betrokken partijen, inclusief de politiek. 

De regisserende provincie vraagt van haar medewerkers dat zij de regierol kunnen nemen, , 

inclusief de (eind)verantwoordelijkheid in de breedte van dat beleid. Nieuwe competenties 

zijn daarbij aan de orde, zoals: 

- strategisch netwerken; 

- ondernemend zijn; 

- kunnen verbinden; 

- besluitvaardigheid; 

-  lef en durf.  

 

                                                      
2 Rapport van IPO-commissie „Op schaal gewogen‟ uit 2002. 
3 Hier baseren we ons op de theorie van het rollenportfolio. Zie bijvoorbeeld: GJ Schuiling, Het nieuwe 

schaakspel van rollen. Implicaties voor functieontwerp, loopbaanontwikkeling en opleiding, in: M&O 2-

2008, 27-45, of: Isaäk Mol & Gertjan Schuiling, De loopbaan in de baan, in: Opleiding&Ontwikkeling, 

tijdschrift voor HRD, 1-2011 (verschijnt januari 2011). 
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De provincie zal het nieuwe portfolio van rollen inzichtelijk moeten maken om de gewenste 

regierol te realiseren. Het HRM-beleid dient daarbij aan te sluiten om medewerkers richting de 

nieuwe competenties te ontwikkelen. Het uitbreiden van de functie van medewerkers met 

nieuwe of veranderende rollen, is een eerste effect van vernieuwing in combinatie met be-

zuiniging. 

 

Deze veranderende rol vraagt drie vernieuwingen van medewerkers4: 

- Nieuwe kennis en vaardigheden (voor complexere taken en/of zwaardere verantwoorde-

lijkheden); 

- Nieuwe tijdshorizon (het verder in toekomst kunnen overzien van gevolgen van te maken 

keuzes en te nemen beslissingen); 

- Ontwikkeling nieuwe waarden (zgn. work-values), waarvan medewerkers inzien dat deze 

van betekenis zijn in het vervullen van hun werkrollen, zoals bijvoorbeeld bij het nemen van 

regie. Een belangrijke waarde op individueel niveau bij het ontwikkelen van een nieuwe rol is 

proactiviteit. 

Vanzelfsprekend hoort hier een (nieuwe) manier van leidinggeven bij, waarin twee accenten 

cruciaal zijn: (1) het aansturen van medewerkers in hun vakmanschap en (2) het realiseren 

van voldoende richtinggevende kracht van de organisatie daarbij, zodat verbinding ont-

staat.5 

 

Een tweede effect van bezuiniging en vernieuwing, waarbij een sterker accent op regie komt 

te liggen, is wat er met uitvoerende diensten gebeurt. Het vraagstuk van efficiënter organise-

ren, waarbij de verantwoordelijkheid intact blijft en op het juiste kwaliteitsniveau. Dat kan in 

allerhande samenwerkingsverbanden, ook publiek-privaat. De uitwerking hiervan is een the-

ma voor de ondernemingsraden. De uitdaging voor ondernemingsraden is dit vraagstuk niet 

slechts als implementatietraject te zien, maar deze te beoordelen vanuit een eigen visie op 

het samenspel van beleid en uitvoering.  

 

Een derde en laatste verandering die we hier noemen betreft de arbeidsmarkt en de rechts-

positie van de ambtenaar. Provincies kennen een relatief hoge gemiddelde leeftijd (> 46 

jaar) en relatief veel lange dienstverbanden (gemiddeld 13,7 jaar6). De komende tien jaar 

stroomt er 60 tot 70% van het aantal medewerkers uit, door pensioen (30%) en ander ver-

loop.7 Het verlies van kennis en ervaring is volgens de voorspelling nauwelijks op te vullen. 

Realistisch is niettemin op korte termijn een verlies van werkgelegenheid die niet met natuur-

lijk verloop valt te realiseren. Daar zijn vier verschillende scenario‟s voor ontwikkeld8, als een 

matrix, waarin het tempo van economisch herstel (snel, langzaam) op de ene as staat en de 

visie op de overheid (individuele of collectieve arrangementen) op de andere as. In alle sce-

nario‟s is krimp met vervolgens lastig kunnen werven van kwaliteit een complicerende factor 

in het streven naar duurzame kwaliteitsverbetering en vernieuwing van de provinciale over-

heid. 

De rechtspositie van de ambtenaar is bovendien minder vanzelfsprekend. Een belangrijke 

vraag voor nu en de nabije toekomst is dan ook welke rechtspositie voor ambtenaren ge-

wenst is. Het gaat daarbij om het vinden van een nieuwe balans tussen „zekerheid‟ en „flexi-

biliteit‟. 

 

                                                      
4 GJ Melker & L van der Sluis, Het managen van interne mobiliteit, Develop, 2008. 
5 Zie bijvoorbeeld: Groot, N. (2010). Zelforganisatie en leiderschap. Een uitdagende paradox. Amster-

dam: Mediawerf; of verschillende, recente publicaties van Erik van der Loo. 
6 Beide cijfers op informatie van het IPO, december 2010. 
7 Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur, Ministerie van BZK, September 2010 
8 De grote uittocht. Vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidsectoren. 

Uitgave van Ministerie van BZK met sociale partners, april 2010. 
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Hoofdstuk 2 

Veranderen als combinatie van vernieuwing en bezuiniging 
 

„Succes is een reis en geen bestemming‟ 

 D. Chopra 

 

Kernwoorden: vernieuwing versus verbetering - veranderwijze sluit aan op beoogde type or-

ganisatie – invloed politieke (macht)toon 

 

De periode waar we ons op richten is 2011-2015.  

 

Centrale vraag: welk veranderproces is nodig bij vernieuwing + verbetering en waarom? 

 

Het veranderproces als hierboven beschreven is complex, omdat het vernieuwing en verbe-

tering combineert.  

Daarnaast zijn er enkele duidelijke bezuinigingen door te voeren, in verschillende vormen, 

zoals door samenwerking/shared services, uitplaatsing, het schrappen van activiteiten of 

door het optimaliseren van werkprocessen (termen hierbij bijvoorbeeld „lean and mean‟ of 

lean organiseren9). Hiervoor gebruiken we als algemene term „verbetering‟. 

Onze stelling is dat voor duurzame kwaliteit van de provinciale bestuurslaag voortdurende 

vernieuwing uiteindelijk het belangrijkst is, terwijl de druk van en commotie rondom bezuini-

gingen tegelijk sterk voelbaar zal zijn. Het vraagt dan net voldoende veiligheid om te kunnen 

vernieuwen.  

 

Het veranderproces10 

Veranderprocessen worden vaak ingestoken op een zelfde manier. Er wordt een toekomst-

plaatje uitgewerkt (met als instrumenten: visie, beleidsplan, organisatieplaatje,functieboek, 

plaatsingsproces), een planning gemaakt om daar naar toe te gaan (instrumenten bijvoor-

beeld: projecten, organisatieveranderingen (samenvoeging diensten, uitbesteding, samen-

werking, andere aansturing) en deze planning (meetbare stappen) wordt tussentijds geëva-

lueerd en waar nodig herzien. Om mensen achter de veranderingen te krijgen, wordt ge-

werkt met dominante coalities: als er voldoende draagvlak ontwikkeld is voor het toekomst-

plaatje, gaat het op dezelfde wijze verder. 

 

Dat we vaak op deze wijze veranderingen insteken, is niet vreemd. Daarmee wordt een 

overzichtelijkheid gecreëerd van iets wat anders complex zou kunnen worden. Er wordt een 

sterk accent gelegd op beheersbaar maken van een op zichzelf complexe verandering. Iets 

wat voor managers in politiek gestuurde organisaties aan de orde van de dag is.  

 

Bij de implementatie van de verandering wordt vaak gebruik gemaakt van bekende HRM-

instrumenten, waarbij het gaat om prikkelen, stimuleren en aantrekkelijk maken van nieuw 

gedrag en het straffen op ongewenste gedragingen.  

 

Dit bekende type veranderen is passend als de beoogde verandering duidelijk en concreet 

is. Het past, anders gezegd, vooral bij het verbeteren van bestaande werkprocessen en werk-

                                                      
9 J P Womack, D T Jones, Lean thinking. Banish waste and create wealth in your corporation, Si-

mon&Schuster, 2003 (revised edition). 
10 We leunen hier op L de Caluwé & H Vermaak, Leren veranderen. Een handboek voor de verander-

kundige (Kluwer, herziene editie, 2006). In dat boek staat de, inmiddels bekende, kleurentheorie uitge-

legd en toegelicht. Gangbaar is blauw/geel veranderen. Blauw voor de blauwdruk, het in beeld bren-

gen van hoe het moet en zal gaan; geel voor het politieke en het denken in termen van macht. Rood is 

belonen, uitdagen, straffen (zie gangbare inzet HR instrumenten). Een vernieuwingsproces is vaak meer 

gebaat bij een groen / witte insteek. Groen gaat over leren en ontwikkelen, wit over ruimte geven en 

daarmee bijvoorbeeld over het openstaan voor het vakmanschap van medewerkers. Vernieuwen 

gaat immers over het in de praktijk realiseren van „het andere‟, van dat wat de organisatie nog niet 

doet. 
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rollen. Het past ook bij hoe de huidige provincie werkt: die is in haar werk tamelijk projectma-

tig opgebouwd en bovendien sterk geprotocolleerd. Er wordt met andere woorden gewerkt 

aan vooraf bepaalde doelen volgens protocollen, waarbij de stappen en de uitkomsten 

voorspelbaar zijn.  

 

De vernieuwing van de provincie vraagt een bepaalde mate van onzekerheid en manoeu-

vreerruimte, die zich slecht verhoudt met een te geprotocolleerde projectomgeving.  

Regie nemen in complexe vraagstukken vraagt een, op proactieve wijze, met andere partij-

en ontwikkelen van een optimale aanpak en dat gaat verder dan opleggen en organiseren 

hoe iets gedaan dient te worden. En omdat provincies, zeker met de toenemende regierol, 

gemiddeld hoog opgeleide medewerkers hebben, is uitgaan van de expertise van de pro-

fessionals van groot belang.  

Er zijn dus twee belangrijke vernieuwingen, die de provincie niet kan realiseren door de be-

kende, planmatige, aanpak: 

1. het ontwikkelen van de regierol in de dynamiek met andere betrokken partijen; 

2. het centraal stellen van de professionaliteit van medewerkers in de werkprocessen. 

 

Medewerkers van de provincie zullen in het verlengde hiervan nieuwe rollen en deels nieuwe 

competenties moeten ontwikkelen (zie ook bijlage 3). Hetzelfde geldt voor de wijze van lei-

dinggeven. 

 

Problemen die men bij dit vernieuwingsproces zal ondervinden, in relatie tot het bekende en 

(schijnbaar) overzichtelijke planmatige veranderen, zijn een gebrek aan beheersbaarheid 

van het proces, onduidelijkheid van wat medewerkers nu precies te wachten staat en een 

niet vooraf helder resultaat. Dat zijn wel precies variabelen waarin de provincies en hun amb-

tenaren in hun gewone werk ook mee moeten leren omgaan!  

 
 

Verbeteren 

 

Vernieuwen (tegen achtergrond van verbeteren) 

 

 

Signaleren van tekortkomingen en fouten en 

deze herstellen middels een ontwerpaanpak 

 

De oplossing centraal stellen 

 

 

Streven naar stabiliteit en duidelijkheid 

 

 

 

Technisch-procedurele blik, met duidelijke 

scheiding tussen ontwerp (besluitvorming) en 

implementatie 

 

 

 

Op basis van concrete ervaringen de bestaan-

de werkwijzen aanpassen (anders gaan doen) 

 

Professionaliteit van medewerkers als uitgangs-

punt nemen11 

 

Kunnen omgaan met niet weten waar iets naar 

toe gaat en zelf actief vorm geven aan rollen en 

situaties 

 

Iteratieve procesbenadering, waar de professi-

onal centraal staat en er juist een voortdurend 

vloeiende overgang is tussen besluitvorming en 

implementatie 

 

                                                      
11 Zie bijvoorbeeld D Cooperrider & D Whitney & JM Stavros, Appreciative inquiry handbook: for leaders 

of change, 2008. David Cooperrider is een Amerikaan die met zijn appreciative inquiry (grofweg ver-

taald als „waarderend onderzoeken‟) bekend is geworden. Het is een manier van organisatieontwikke-

ling. Bij Cooperrider werk je niet van probleem naar oplossing, maar van hoe je het zou willen naar hoe 

je dat gaat doen. De eerste stap (appreciating) is het waarderen van het beste van wat er nu al is. Dus: 

wat vinden we het beste in ons huidige werk? Vervolgens maak je met elkaar visueel hoe het zou kun-

nen worden (envisioning), dus als we dromen van wat ons werk idealiter allemaal wel niet zou kunnen 

opleveren. Daarna vertel je elkaar wat je denkt dat nu nodig is (dialoguing), om richting die ideale situ-

atie te kunnen bewegen. Dat is een proces van dialoog, waarin het doel is elkaar te horen en de kern 

daarvan over te houden. Ten slotte vertel je elkaar hoe de gewenste verandering werkelijkheid kan 

worden (innovating). 
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Leunen op ervaring en kennis van elders (vraag 

naar expertise)  

Eigen casussen gebruiken om tot grotere  ver-

andercapaciteit te komen 

Hoofdstuk 3 

Hoe verder 

 
Zonder inzet geen kwaliteit, Peter Smits A&O Provincies, januari 2011. 

 

Dit hoofdstuk bevat vier algemene aanbevelingen om het geschetste proces, dat de ko-

mende jaren 2011-2015 zal spelen, als medezeggenschap in te kunnen gaan. De aanbeve-

lingen gelden voor OR, bestuurder en staf (met name HR). 

Verder is er een aanbeveling voor het niveau van de gezamenlijke provincies gemaakt. 

 

In dit werkdocument zijn allereerst verschillende centrale vragen gesteld, ook in de bijlagen. 

We zetten ze hier op een rij, waarbij vraag 7 nieuw is. 

 

1. Wordt erkend dat vernieuwing cruciaal is, in plaats van (alleen) verbetering? 

2. Welk veranderproces is nodig bij de combinatie van vernieuwing + verbetering en waar-

om? 

3. Delen we het geschetste beeld van de provincie van 2015 (afgezien van de precieze 

taken) en hoever staat de huidige, eigen provincie af van dit beeld? 

4. Welke veranderbeweging moet gerealiseerd worden en welke deelaspecten betreft de-

ze? 

5. Hoe moeten OR en GO in de nieuwe constellatie elkaar vinden/gebruiken. Werken de 

huidige afspraken(die per provincie verschillen) nog? 

6. Wat wordt de nieuwe rechtspositie van de toekomst voor de (hoog opgeleide) professio-

nal? 

7. Welke verandering / vernieuwing van relatie en werkwijze van bestuurder en OR is nodig 

om een proces van organisatievernieuwing ten tijde van bezuiniging mogelijk te maken?  

8. Waar staan we met onze huidige competenties ten opzichte van de gewenste (beleids-

matige en regierol)? 

 

Het antwoord op deze vragen geeft een beeld van wat er nodig is voor de medezeggen-

schap in de provincies in de komende jaren. 

 

Daarnaast zijn er stappen, die de komende jaren steeds zichtbaar zullen zijn. De start is nu te 

maken met (a) en (b). En met (c) voor directe, op korte termijn te realiseren bezuinigingen.  

a. een integrale visie op de core-business en op de kerncompetenties van de provincies en 

wat in essentie de verandering is ten opzichte van de huidige wijze van werken en optre-

den; 

b. deze vernieuwingen (andere rollen) durven ontwikkelen met een zekere mate van onze-

kerheid zowel in proces als in exacte doelstelling; 

c. zodra verbeteringen en veranderingen in hun doel of resultaat concreet benoembaar zijn 

deze gericht (bijvoorbeeld projectmatig) uitzetten. Voor concrete bezuinigingen geldt 

hetzelfde, net als voor andere positionering (bijvoorbeeld via samenwerking, shared ser-

vices of uitbesteding); 

d. nieuwe rollen beschrijven als deze zichtbaar zijn geworden; 

e. HRM-beleid ontwikkelt mee in het groeien van medewerkers naar nieuwe rollen (in ana-

logie met Slow Management: Slow HRM); 

f. het realiseren van arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk zijn om medewerkers te binden 

aan een flexibele rol.  

 

Ten derde moet geconcretiseerd worden welke verbeteringen nu al te benoemen zijn en 

welke vernieuwingen nodig zijn, met een termijn erbij en de wijze waarop ze gerealiseerd 

worden. 
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En tenslotte moet het overleg over het proces van vernieuwing met gelijktijdige bezuiniging 

ingericht worden, met daarin enkele nieuwe overlegvormen, ook van OR met staf, ma-

nagement en medewerkers. 

 

Op het landelijke niveau van ProvOR, IPO en de landelijke vertegenwoordigers van de vak-

bonden, wordt jaarlijks een overleg gehouden, afgeleid van art. 24 WOR. Elk van de partijen 

geeft daarin als aftrap aan hoe de vernieuwing van de provincies loopt, hoe de bezuiniging. 

In het gesprek daarover worden vervolgafspraken gemaakt en indien mogelijk oplossingen 

gezocht.  
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 - Verbeteren en vernieuwen 
 

WOR 

Tenslotte is de Wet op de Ondernemingsraden in het adviesrecht (arts. 24, 25, 26 en 30) sterk 

verbonden met de veranderaanpak die we beschrijven bij „verbeteren‟ en nauwelijks aan 

processen van vernieuwing. Er is pas een voorgenomen besluit als het eindresultaat helder is, 

alle gevolgen te beschrijven zijn en de bestuurder kan aangeven hoe hij negatieve gevolgen 

oplost. Voor concrete deelonderwerpen van de vernieuwingsslag van de provincies is een 

dergelijke adviesprocedure passend; het grotere geheel vraagt een integrale visie en bijpas-

sende aanpak. 

De provincie is een ambtelijke organisatie in een politieke omgeving. Machtsdenken speelt 

daarin een duidelijke rol. Van HRM-adviseurs en managers (en misschien zelfs van medewer-

kers) zal in toenemende mate kennis verwacht worden van hoe organisaties leren en veran-

deren, naast de reeds beschikbare kennis van ontwikkeling van individuen. 

 

Het veranderproces van de provincies 

Er is een verbeterproces, dat onder druk van bezuiniging tot stand moeten komen. Dit proces 

is planmatig in te richten, op basis van een eindplaatje en meetbare stappen om daar te 

komen. Het eindplaatje moet echter niet alleen bezuinigingen realiseren, maar ook vernieu-

wingen.  Dat maakt dat er een veranderproces ontstaat dat deels heel gericht en gestuurd 

zal zijn, en deels ruimte moet geven om vernieuwing in de praktijk te realiseren en daarin 

vaak helemaal niet duidelijk zal kunnen zijn. 

Onderdelen van deze samenloop van bezuiniging en vernieuwing kunnen zijn: 

 

a. een integrale visie op de core-business en op de kerncompetenties van de provincies en 

wat in essentie de verandering is ten opzichte van de huidige wijze van werken en optre-

den; 

 

b. deze vernieuwingen (andere rollen) durven ontwikkelen met een zekere mate van onze-

kerheid zowel in proces als in exacte doelstelling; 

 

c. zodra verbeteringen en veranderingen in hun doel of resultaat concreet benoembaar zijn 

deze gericht (bijvoorbeeld projectmatig) uitzetten. Voor concrete bezuinigingen geldt 

hetzelfde, net als voor andere positionering (bijvoorbeeld via samenwerking, shared ser-

vices of uitbesteding); 

 

d. nieuwe rollen beschrijven als deze zichtbaar zijn geworden; 

 

e. HRM-beleid ontwikkelt mee in het groeien van medewerkers naar nieuwe rollen (zgn. Slow 

HRM); 

 

f. het realiseren van een werkomgeving en arbeidsvoorwaarden, die aantrekkelijk zijn om 

medewerkers te binden aan een flexibele rol.  

 

Twee ontwikkelingen zijn hierbij in de medezeggenschap op korte termijn van belang. Aller-

eerst moet de bestuurder alles wat met de vernieuwing te maken heeft delen met de OR en 

erover willen discussiëren hoe verder te gaan. En in de tweede plaats vraagt het van de OR 

(en bestuurder) in de praktijk „afscheid‟ te nemen van het politiek primaat (art. 46d sub b 

WOR), door zich inhoudelijk met alles te bemoeien en met alle partijen te communiceren.12  

                                                      
12 Kern van het politiek primaat is immers niet dat de OR niets over de onderwerpen te zeggen zou mo-

gen hebben, maar dat het beroepsrecht van de WOR zich niet verhoudt tot de besluitvormende 

macht van politieke organen.  
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Hierover zijn goede afspraken te maken, zoals onder andere bij de Nederlandse Publieke 

Omroep is gebeurd. 

 

Scenario’s 

Een goede manier om de vernieuwing, gekoppeld aan verbetering, inzichtelijk te maken is 

het werken met een scenario. We bedoelen hier geen (politiek-)strategisch veranderscena-

rio, maar een richtinggevend scenario. Dat beschrijft welke waarden ontwikkeld moeten 

worden in welke specifieke situaties en wat daarin stimulerend of lastig is. Het scenario be-

schrijft in feite welke „oude‟ waarden overwonnen moet worden om de nieuwe waarden om 

te zetten in dagelijks handelen. 

 

Voorbeeld13 

Een ICT bedrijf dat meewerkte aan het ontstaan van de computermarkt. Niemand wist toen 

wat de juiste producten waren en wat klanten op den duur zouden verlangen. Daarom for-

muleerde / ontwikkelde het bedrijf de volgende waarden: 

 we hebben eigenwijze, intelligente mensen 

 die zaken met elkaar moeten bespreken in confronterende bijeenkomsten, omdat 

niemand alleen weet wat er nodig is en je niet tot een geslaagde implementatie 

komt als niet iedereen zich achter het besluit gesteld heeft 

 en toch kunnen ook uit gediscussieerde besluiten verkeerd zijn en moeten medewer-

kers die niet uitvoeren, maar juist tegenspel bieden om het besluit aan heroverweging 

te onderwerpen. Medewerkers doen altijd wat goed is, ongehoorzaamheid of niet. 

Om dat te laten functioneren, vraagt veiligheid. 

 Daarom vormen de medewerkers en de organisatie één grote familie, waar niemand 

wordt uitgesloten, ook al maakt hij grote fouten. 

Door deze waarden ontstond een organisatie met een heel sterk gevoel van zelfstandigheid, 

betrokkenheid en inzet, waardoor de organisatie op deze nieuwe en nog onduidelijke markt 

uiterst succesvol was. 

Een scenario beschrijft dit type waarden: de nieuwe waarden en dat wat niet past. 

 

Werken met zo‟n scenario geeft richting en ruimte. Telkens zullen tijdelijke, concrete plannen 

worden uitgezet of verandersituaties worden ingericht. Medewerkers moeten leren met on-

zekerheid om te gaan en zelf hun vakmanschap als oplossend vermogen in te brengen. Het 

scenario is voortdurend in beweging14. 

Het scenario kan op deze wijze een centrale rol vervullen in het overleg van bestuurder en 

ondernemingsraad. De valkuil van het traditionele planmatige, zogenaamd beheersbaar  

willen veranderen wordt daarmee voorkomen, terwijl er wel overzicht in (en niet: over) het 

proces blijft. Succes is een reis en geen bestemming, het motto van deze paragraaf: de ver-

andering is een proces en geen resultaat. 

 

Centrale strategische vraag: welke beweging moet gerealiseerd worden en welke deelas-

pecten betreft deze? 

 

Deelonderwerpen bij deze strategische vraag: 

-  mogelijk toenemende behoefte aan afstemming tussen of zelfs coördinatie van de provin-

cies, eventueel via het IPO. Met andere woorden: kunnen de provincies nog steeds in 2015 

geheel hun eigen koers bepalen? 

- het groter en sterker worden van de gemeenten en het toenemen van het aantal samen-

werkingsverbanden of het delen van services met andere overheden en/of private partijen. 

 

 

                                                      
13 Het voorbeeld is het bedrijf Digital. Ontleend aan: EH Schein, De bedrijfscultuur als ziel van de onder-

neming. Zin en onzin over cultuurverandering. Scriptum 2008, p. 30. 
14 I Mol & M  Pronk & J Kooistra, Veranderjazz. Inspiratie voor organisatieontwikkeling, Mediawerf, 2009. 
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Bijlage 2 – Verandertools en voorbeelden 
 

„Bij een reis volg je een route‟. 

Marjolein Portena, voorzitter OR Drenthe, december 2010. 

 

„Hij die geen doel heeft kan ook niet verdwalen‟. 

 Tao. 

 

 

Planning bij verschillende verandertypen 

In hoofdstuk 1 beschreven we twee typen van verandering onder de algemene termen ver-

betering en vernieuwing. We namen daar de stelling in dat de provincies de komende peri-

ode zowel met verbetering (vooral door bezuiniging) en vernieuwing te maken hebben, 

maar dat het accent, ondanks alle pijn van de bezuiniging, zou moeten liggen op vernieu-

wing.  

 

Bij verbetering gaat het over werkwijzen en werkprocessen die al bekend zijn voor de organi-

satie. Vormen: reorganisatie, projecten (weliswaar een unieke situatie, maar met een bekend 

en welomschreven einddoel).  

 

Bij vernieuwing gaat het juist om het vinden andere rollen, processen en gedrag. Het gaat 

dan om verandering en vervanging van bestaande werkwijzen en werkprocessen. Vormen: 

transactioneel organiseren15, verandereiland16, ontwikkelgroepen. 

 

De provincies staan dus voor een ingewikkeld veranderproces, waarin de wijze van uitoefe-

ning van taken moet vernieuwen. Kernwoorden of -waarden daarbij: regie, samenwerking 

met derden, medewerkers die in meerdere rollen kunnen werken, uitvoering apart gepositio-

neerd. En dat tegen een achtergrond van minder geld, eis van hoge kwaliteit, kritische hou-

ding op de meerwaarde van de provincie. „We staan voor iets wat nog niet gedaan is‟, al-

dus een provincieambtenaar.  

 

(voorbeeld) 

Noord-Brabant. In het overleg van ondernemingsraad en bestuurder is gekozen geen nieuw 

organisatieplaatje te maken. Dat vroeg van beide partijen wel gewenning om even afscheid 

te nemen van het bekende, op papier beheersbare, veranderproces. Wel zijn de partijen in 

gesprek over het ontwikkelen van nieuwe competenties van medewerkers, waarbij het gaat 

over het leren van nieuwe, in de praktijk nog goeddeels onbekende, rollen. 

 

In hoofdstuk 1 noemden we het scenario als een beschrijving van een gewenste situatie 

waar naar toe te werken is. In het voorbeeld van Noord-Brabant zou een meer expliciet sce-

nario behulpzaam zijn in het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en competenties. De vol-

gende trits is te maken: 

1. Het scenario, dat over een te ontwikkelen richting met nieuwe waarden verhaalt; 

2. Een programma, dat de outcome van het proces in de periode 2011-2015 benoemt; 

3. Projecten, die onder het programma concrete resultaten halen (output). Daarnaast: 

ontwikkelgroepen of verandereilanden, die nieuwe rollen en werkwijzen in de praktijk 

ontwikkelen. 

 

Deze combinatie van veranderingen vraagt van de OR-leden: 

- het tussentijds dingen vastleggen. De momenten waarop dat kan zijn vaak onverwacht. 

We spreken daarom wel van „natuurlijke momenten‟: ineens is het helder; 

- deze natuurlijke momenten durven zien als wederzijdse, logische kansen en niet als ver-

borgen agenda of konijn uit de hoge hoed; 

                                                      
15 H Vermaak, Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en 

weerbarstigheid, Kluwer, 2009. 
16 A Wierdsma, Cocreatie van verandering, Eburon, 1999. 
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- om de veranderprocessen te kunnen volgen en deze natuurlijke momenten te kunnen 

identificeren, vraagt het in gesprek zijn met allerlei partijen in de organisatie, met name 

ook het (midden-)management.  

 

(Voorbeeld) 

Er zijn drie manier waarop mensen naar een andere functie kunnen gaan: 

1. normale vacatures 

2. er ontstaat boventalligheid door gewijzigde taken van de provincie 

3.  vernieuwing van provinciale taken of de wijze waarop de taken gedaan worden leidt tot 

nieuwe rollen voor medewerkers 

Voor de eerste is het normale Werving&Selectieprotocol toepasbaar; voor de 2e en 3e gaat 

dit niet op en moet naar bevind van zaken gehandeld worden. Het vraagt van de OR helde-

re algemene inhoudelijke criteria (zoals gelijke kansen) en criteria voor de kwaliteit van het 

proces (bijvoorbeeld dat managers op een soortgelijke wijze omgaan met het betrekken van 

en communiceren met medewerker). Belangrijk is verder het weten dat dit soort bewegingen 

spelen, door steeds tussentijds in gesprek te gaan met management en HRM over hoe de 

criteria in de praktijk uitwerken. 

 

Kortom: 

In de komende jaren van vernieuwing van de provinciale dienstverlening gaat het er om als 

OR medewerkers en managers ruimte te geven in hen ontwikkelen van nieuwe waarden en 

werkwijzen in de praktijk en daarbij telkens met hen in dialoog te zijn. Actief zijn dus op inhoud 

en op proces. Tussentijds zijn er bovendien adviesmomenten, namelijk als er zaken (achteraf) 

vastgelegd worden. Aandachtspunten bij die momenten zijn explicieter: 

- financiële onderbouwing; 

- afstemming met de grote lijn en de complexiteit van de vernieuwing; 

- afstemming met andere werkprocessen; 

- een juiste balans tussen „remmende‟ voorwaarden (met oog op veiligheid) en „stimule-

rende‟ voorwaarden (met oog op verandering). 

 

(voorbeeld) 

DGRR, Ministerie van Justitie. 

Vernieuwingen binnen de Rijksoverheid zoals Een Andere Overheid en Vernieuwing Rijksdienst 

moeten leiden tot een kleinere en kwalitatief betere overheid. Deze ontwikkelingen gaan 

ook aan het Ministerie van Justitie niet voorbij. Binnen dit departement is in 2005 besloten tot 

de vorming van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR), een 

samenvoeging van het toenmalige DG Rechtshandhaving met een aantal onderdelen uit 

twee andere directoraten-generaal. Bij deze vorming is niet gekozen voor de klassieke aan-

pak: ontwerpen van een nieuwe organisatie en deze bij voorbaat vastleggen in organisatie- 

en formatieplannen, maar voor „dynamisch organiseren‟. Pas als nieuwe werkwijzen hun nut 

in de praktijk hebben bewezen, worden ze in beleid vastgelegd.  

OR-voorzitter Henk van der Stolpe: “De aanleiding voor het oprichten van het nieuwe DG 

vormde de verkokering op het departement op de terreinen van rechtshandhaving en 

rechtspleging. Dit stond in schril contrast met de steeds intensievere ketensamenwerking tus-

sen de partners in het veld: de politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak. Die verko-

kering werkte tevens in de hand dat veel medewerkers zich hoofdzakelijk bezighielden met 

hun eigen specifieke onderwerp, zonder samen te werken. Van onderop kwam na een aan-

tal jaren het gevoel: zo gaat het toch eigenlijk niet. We werkten op beleidsterreinen waar we 

in de praktijk helemaal niet meer over gingen, mede als gevolg van de regionalisering van 

de politie en de verzelfstandiging van het Openbaar Ministerie. Er leefde vooral een existen-

tievraag: wat voor functie heeft ons DG nou nog? In ieder geval was wel duidelijk dat de 

terreinen rechtspleging en –handhaving het beste konden worden samengevoegd. 

Hans van der Vlist is in die tijd als directeur-generaal aangesteld om die verkokering te door-

breken door een nieuw directoraat-generaal te maken. Hij zat daarbij zeker niet al meteen 

op het spoor om dat organisch te doen. Wat voor hem denk ik de doorslag heeft gegeven is 

dat hij veel zinvols aantrof in wat wij zelf als medewerkers in de voorafgaande jaren hadden 

geproduceerd aan veranderideeën. Daarnaast hebben ook externe adviseurs hem laten 
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inzien dat het denken in kant-en-klare blauwdrukken beter losgelaten kon worden. Uitgangs-

punt werd dat hij een hoofdstructuur zou schetsen, maar dat de invulling verder aan de me-

dewerkers kon worden overgelaten. Hij wilde daarnaast een andere attitude bevorderen, 

waarbij medewerkers meer zouden gaan samenwerken en er niet meer op basis van inhoud 

en hiërarchie aansturing zou worden gegeven, maar op basis van leidinggevende kwalitei-

ten, zoals luisteren en coachen.  

De medezeggenschap had niet onmiddellijk het gevoel: dit is een goede aanpak. We wilden 

als ondernemingsraden wel weten waar we „ja‟ tegen zouden zeggen. Aan de andere kant 

was de realiteit dat dit met dynamisch organiseren per definitie niet op voorhand kan. We 

waren het met de bestuurder eens dat je het nodige aan de medewerker over moet kunnen 

laten. Tegelijkertijd was er een grote behoefte aan duidelijkheid: waar gaan we naartoe? We 

hebben toen als ondernemingsraden voorgesteld om in het proces op vooraf bepaalde 

momenten een knip te maken om aan beide behoeften tegemoet te komen, een fasering 

van het proces. De eerste fase zou zich beperken tot de keuze van de hoofdstructuur en het 

aanstellen van de sleutelpersonen; dan kon de Bestuursraad in ieder geval een beslissing 

nemen. Afspraak was dat een volgende fase pas ingezet zou worden als de vorige helemaal 

was afgerond.  

Voor ons zijn er vanuit onze rol als medezeggenschap twee belangrijke voorwaarden ge-

weest om mee te gaan in het voorgestelde dynamische veranderingsproces. De verandering 

moest aansluiten bij wat er volgens ons nodig was, bij de behoeften van de medewerkers. 

Aan die voorwaarde werd in dit proces voldaan. Deze eerste fase was zo weinig bedreigend 

en sloot zo aan bij heersende ideeën, dat kon geen kwaad. Hans van der Vlist heeft ons ook 

nadrukkelijk uitgenodigd om te schetsen hoe de ondernemingsraad het verdere proces voor 

zich zag en wat wij dachten nodig te hebben om weer een fase verder te kunnen.  

De tweede belangrijke voorwaarde was dat we bepaalde zekerheden voor de medewer-

kers verlangden. De medewerker mocht aan het eind van de rit niet voor een volslagen ver-

rassing komen te staan. De bestuurder mocht best aangeven hoe de organisatie er over an-

derhalf jaar zou staan, met welke functies wel en welke mogelijk niet. Maar we hadden wel 

sterk het gevoel dat als de medewerker niet een rol zou krijgen in het ontwikkelproces, men-

sen toch pas op het laatst zouden worden geïnformeerd over hun plaats binnen de organisa-

tie. Om die informatieoverdracht te faciliteren hebben we dit in een convenant laten vast-

leggen. Het ging daarbij niet alleen om de rechtspositie van de medewerker, maar vooral 

om de waarborg dat er regelmatig tussen leidinggevenden en medewerkers zou worden 

gesproken over de voortgang. Daar is een gesprekscyclus uit ontstaan van kwartaalgesprek-

ken. Leidinggevenden vonden dat heel veel, maar als ondernemingsraad meenden we dat 

er regelmatig een uitwisseling moest zijn, zodat medewerkers wisten waar ze aan toe waren, 

of hun functie bleef bestaan, of ze ergens anders geplaatst zouden worden. In het conve-

nant hebben we heel concrete afspraken gemaakt over wat in die gesprekken besproken 

moest worden. Ook hebben we in het convenant vastgelegd dat alle beloftes over scholing, 

begeleiding en dergelijke netjes zouden worden overgedragen aan een eventuele nieuwe 

leidinggevende. Ten slotte hebben we in het convenant met de bestuurder een tijdpad af-

gesproken, wat wanneer aan de orde diende te komen en wat de rol van de ondernemings-

raad daarbij was. En hoe we het geheel zouden monitoren.”17 

 

Commentaar: het aanvoelen van de juiste balans tussen veiligheid en flexibiliteit (en daar-

mee enige onveiligheid) is in de praktijk lastig en niet in een convenant te regelen. Het steeds 

in gesprek blijven helpt om de juiste balans te vinden en te reageren wanneer onbalans 

dreigt. 

 

Positionering OR ten opzichte van GO 

 

Centrale vraag: hoe moeten OR en GO in de nieuwe constellatie elkaar vinden/gebruiken. 

Werken de huidige afspraken(die per provincie verschillen) nog? 

 

                                                      
17 Mol & Pronk & Kooistra (2009), citaat uit hoofdstuk 6, pp. 109-111  
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Centrale vraag: wat wordt de nieuwe rechtspositie van de toekomst voor de (hoog opgelei-

de) professional? 

 

Gegeven de gewenste vernieuwing van de provincie, de druk op de arbeidsmarkt (eerst 

gedwongen ontslagen, vervolgens sterke krapte in het aantrekken van nieuwe mensen) en 

de verandering van de rechtspositionele status van de ambtenaar is er, naast enige verbete-

ring, vooral sprake van vernieuwing op het vlak van arbeidsvoorwaarden en HR-beleid. 

 

De huidige praktijk geeft verschillende problemen. Allereerst is er de „gewoonte‟ van wat het 

GO doet. Namelijk op beperkte maar gezette tijden in actie komen als er sprake is van con-

crete regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. In een proces van vernieuwing 

van de provincies zou dat dan pas helemaal aan het einde zijn en bij een sociaal plan. In de 

tweede plaats bestaan er grote verschillen tussen individuele GO‟s en regiobestuurders van 

de bonden over de rol- en taakopvatting. Ook binnen de vakbeweging bestaat daarmee 

geen eenduidige lijn in de gewenste vernieuwing van arbeidsvoorwaarden, HRM-beleid en 

rechtspositie. Ook de urgentie wordt daarmee maar beperkt zichtbaar. 

 

Ondernemingsraad, afdeling HRM en bestuurder doen er daarom verstandig aan zich duide-

lijk te positioneren in dit veld, teneinde een actieve rol te hebben. Een mogelijkheid is een 

(voorbereide) bijeenkomst van GO, OR, (bestuurder) en HRM over de centrale vragen van 

hierboven en daarin tot afstemming, planning en taakverdeling komen. 

 

Voorbeeld 

Om hier ook echt invulling aan te geven, vraagt het met name ook van OR en GO structuur 

aan te brengen in de samenwerking en afstemming. Reeds bestaande vormen, elke met zijn 

eigen specifieke context en voorgeschiedenis, zijn: 

- De OR stelt een commissie arbeidsvoorwaarden in waarin de GO-leden als „extern‟ lid 

zitting in hebben (gemeente Renkum); 

- De OR heeft een „witte zetel‟ in het GO, is daarom continue op de hoogte van de ont-

wikkelingen bij het GO, zonder stemrecht (gemeente Zoetermeer); 

- GO wordt „in slaap gebracht‟ en draagt bevoegdheden over aan de OR (gemeente 

Purmerend); 

- OR en GO streven naar „personele unies‟, OR-leden die ook GO-lid zijn (provincie Noord-

Brabant). 

 

Bestuurder en medezeggenschap 

De relatie tussen OR en bestuurder, zoals die WOR die omschrijft, is er een waarin de bestuur-

der beleid maakt en uitvoert en de ondernemingsraad daarbij betrekt of om raad vraagt (in 

de vorm van advies of instemming). Vandaar past de vorm van de overlegvergadering. 

 

Het type vernieuwing van het provinciale ambtelijk apparaat vraagt een samen optrekken 

van OR en bestuurder op basis van een gedeeld scenario voor de toekomst, waarin de pro-

vincie naar nieuwe waarden in haar dienstverlening toewerkt. De ondernemingsraad krijgt 

een strategische regierol, samen met de bestuurder.  

 

De overlegvergadering is niet bij uitstek het middel om die rol samen vorm te geven. Alterna-

tieven zijn: 

- tweemaandelijks een strategiebijeenkomst van OR en bestuurder met wisselende andere 

partijen, ook van buiten de organisatie; de andere maand een normale overlegvergade-

ring; 

- de OR werkt met commissies (of: regiegroepen) rondom de voornaamste thema‟s uit het 

veranderscenario, bestaande uit OR-leden aangevuld met medewerkers uit de organisa-

tie. De thema‟s zijn leidend in het overleg met de bestuurder en daarbuiten met leiding 

en staf. 

- de art. 24 WOR vergadering (Algemene gang van zaken) wordt jaarlijks gehouden. 

Daarop geven Commissaris en GS, de directie en de OR hun blik op de verandering en 
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vernieuwing en komen in gesprek over wat er nodig is om verder te komen en wat van 

wie daarin verwacht mag worden. Deze art. 24 vergadering is niet alleen inhoudelijk van 

belang, maar ook voor de posities ten opzichte van elkaar. Het vraagt van bijvoorbeeld 

de bestuurder openheid over hoe hij (of zij) de rol van algemeen directeur invult richting 

het bestuur: rug recht, pal voor de ambtelijke organisatie, vanuit het dualisme tussen GS 

en directeur.  

- de OR maakt een afspraak met PS, GS en bestuurder een afspraak hoe om te gaan met 

het politiek primaat, waarbij het uitgangspunt is dat de OR geheel meeloopt in het be-

sluitvormingsproces, zijn advies kan uitbrengen, maar geen recht heeft om in beroep te 

gaan tegen het genomen besluit.  
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Bijlage 3 – persoonlijke inzet 
 

Dialoog en eigen leiderschap 

Een grote valkuil voor ondernemingsraden, maar ook voor MT‟s, is het op afstand zijn van de 

werkprocessen, vanuit die afstand oordelen en komen tot inzichten, veranderingen of verbe-

teringen. Voor routinematig werk voldoet deze afstand prima; anders is dat voor vernieuwing. 

Afstand daarvan houden betekent oordelen over een proces, zonder daar zelf onderdeel 

van uit te maken of feitelijke verantwoordelijkheid voor te dragen. 

Tegenover dit oordelen, staan reflecties op basis van meedenken, spiegelen vanuit de prak-

tijk, feedback en van invoelen. Een dialoog op basis van dit type reflecties gaat niet over het 

proces, maar maakt onderdeel uit van het proces. Een belangrijke voorwaarde om een pro-

ces van vernieuwing te kunnen initiëren, volgen en aansturen is het kunnen communiceren in 

het proces in plaats van er over. In dialoog gaat het over in gesprek in plaats van praten 

over.18 

 

Deze wijze van reflecteren, in dialoog zijn en ontwikkelen, sluit aan op leiderschapsbeelden, 

waarin mensen in hun eigen leiderschap centraal staan.19 

In processen van vernieuwing is het voor OR-leden, bestuurders en managers van belang 

zich in het proces te kunnen plaatsen in plaats van er alleen over te vergaderen. Deze nieu-

we rol vraagt nieuwe competenties, met in elk geval de volgende kenmerken, als voorbeeld 

beschreven vanuit het perspectief van OR-leden20.  

 

- Het OR-lid is voortdurend in gesprek met mensen en gericht op wat zij inbrengen. Con-

tacten die het OR-lid heeft zijn langdurig en de basisbeweging is naar de ander toe. 

 

- het OR-lid werkt integraal: hij (of zij) is aanspreekbaar op alles wat met de verandering en 

vernieuwing meekomt en weet relaties te leggen en verbindingen te maken. 

 

- in zijn contacten sluit het OR-lid aan op wat de ander drijft en doet en reflecteert daarop. 

Daarmee werkt hij (of zij) vanuit de praktijk en heeft meerwaarde door zijn (of haar) re-

flecties.  

 

- het OR-lid weet nog niet precies hoe het moet, maar heeft wel een richting (bijvoorbeeld 

uit het scenario, zie einde hoofdstuk 1). Deze doelrichting is leidend in zijn (of haar) reflec-

ties en beïnvloeding. 

 

Het op deze wijze in dialoog kunnen zijn, brengt het betreffende OR-lid in een regierol, waarin 

hij (of zij) letterlijk de brug kan bouwen terwijl hij erover loopt. Duidelijk zal zijn dat deze waar-

den zich verhouden tot een proces van vernieuwing, waar verbeteren een meer technisch-

procedurele houding vraagt. 

 

Toepassing dialoog en eigen leiderschap op vernieuwingsproces provincies 

De kracht van de dialoog zit natuurlijk in het voortdurend reflecteren op wat er gebeurt. Emo-

ties zijn nadrukkelijk onderdeel van een open dialooghouding: je juicht iets toe, baalt, wordt 

kwaad, opgewonden. Het hebben van een beeld van de gewenste waarden en werkwijzen 

van de vernieuwde provincie en het daar steeds over praten, maakt het mogelijk leider-

schap te nemen in het proces van vernieuwing.  

 

Een planmatige aanpak is behulpzaam hierbij.  

                                                      
18 Zie bijvoorbeeld W Isaacs, Dialogue and the art of thinking together. A pioneering approach to 

communicating in business and in life, Currency, 1999. 
19 RE Quinn, De brug bouwen terwijl je er over loopt. Een gids voor leidinggeven bij veranderen, Aca-

demic Service, 2004. 
20 Gebaseerd op A Baart, een theorie van de presentie, Lemma, 2001. 
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- Een eerste stap kan  het bezoeken van onderdelen van de organisatie en gericht te spre-

ken met een aantal functionarissen. Dit om te horen hoe mensen naar de vernieuwing kij-

ken of waar ze in dat kader mee bezig zijn.  

- Vervolgens door reflectie daarop in gesprek te gaan. Op de OR-vergadering geeft elk 

OR-lid dan weer wat hij of zij opvallend vindt. 

- Dat beeld gaat mee naar het overleg. Op deze wijze heeft de OR het voortdurend over 

de vernieuwing, zowel op strategisch niveau als vanuit de dagelijkse praktijk, waardoor 

mogelijkheden ontstaan om te interveniëren of bij te sturen. Dat is wezenlijk anders dan 

nu meestal het geval is. Veel overlegvergadering gaan immers vaak over intenties en 

plannen en minder over de werkelijkheid, de verandering zoals die wel of niet plaatsvindt. 

 

Naarmate het steeds in dialoog zijn en op basis van reflecties ook in het overleg in dialoog te 

zijn gewoon wordt, hoeft het minder gepland te worden. Er ontstaat dan een overlegcyclus, 

waarin bijvoorbeeld een of enkele keren per jaar stilgestaan wordt bij de strategische doel-

richting van de organisatie en vervolgens maandelijks bij hoe het gaat. Dan krijgt de OR een 

nieuwe rol. Centraal daarin is niet het adviseren over plannen, maar het vanuit de praktijk 

proberen verandering vorm te geven, samen met de bestuurder, vanuit een netwerk in de 

organisatie.  

 

Voorbeeld 

Een OR-voorzitter van de brandweer zit altijd bij de MT-vergadering  en vergadert gewoon 

mee. Hij wordt geapprecieerd als persoon met visie en de OR vertrouwt hem omdat hij de 

OR continue meeneemt in het proces. Waarden zijn lef en durf, vertrouwen. 

 

Centrale vraag: waar staan we met onze competenties en waar gaan we naar toe? 

 

Het traject van vernieuwing vraagt zodoende een beleidsmatige OR die doorgroeit naar een 

regie-OR21. Competenties waarop geïnvesteerd dient te worden zijn dus: 

- initiatief 

- visie uitdragen 

- probleemanalyse 

- oordeelsvorming 

Dit zijn de competenties van de beleidsmatige OR. Groei is belangrijk op: 

omgevingsbewustzijn 

- conceptueel denken 

- sociabiliteit 

- delegeren 

- onafhankelijkheid. 

Dat zijn de competenties van de regie-OR. Zie de samenloop met de ontwikkeling van nieu-

we competenties voor de provincieambtenaar.  

 

Het proces van vernieuwing en verandering vraagt van OR-leden een nieuwe houding en 

nieuw gedrag, net als van hun bestuurders.  

 

 

 

                                                      
21 Naar: Medezeggenschap verzilveren, uitgave A&O Provincies, december 2009. Hierin wordt het 

competentieprofiel van OR-leden uitgewerkt. 
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Bijlage 4 – aanpak en sturing in de medezeggenschap 
 

Het proces beschreven 

In het proces waar de ondernemingsraden in de periode 2011-2015 in staan, is, zoals we al 

zagen, sprake van vernieuwing en van verbetering, de laatste sterk gedreven door bezuini-

ging. Vernieuwing is niet geheel planmatig aan te sturen; wel kunnen zodra stappen con-

creet te formuleren zijn, deze meer planmatig ingezet worden.  

De ondernemingsraden doen enerzijds mee in het denken, in het ruimte geven en het kritisch 

volgen. Nadruk op dialoog en eigen leiderschap resulteert in het zich ontwikkelen naar be-

leidsmatige en regie-OR (paragraaf 4.2). Anderzijds zullen zij met regelmaat een advies moe-

ten geven, waarin zij hun afwegingen bij een concreet voornemen kunnen expliciteren.  

 

Het proces van vernieuwing en verbetering loopt in feite langs twee ambivalente lijnen: ruim-

te geven en verbinden aan de ene kant en concreet aanpakken en realiseren aan de an-

dere. Deze twee benaderingen naast elkaar, kunnen we metaforisch zien als twee benen22. 

Slechts één been gebruiken (bijvoorbeeld alleen piketpaaltjes slaan van adviesmomenten) 

geeft stilstand (en uiteindelijk vallen), één been laten domineren (in het voorbeeld naast die 

piketpaaltjes ook af en toe met medewerkers praten) geeft strompelen en alleen de twee 

benen met elkaar laten bewegen (regierol hebben en kunnen schakelen) maakt dat er 

voortgang komt.  

 

Zo kan de OR belangrijke thema‟s benoemen en uitwerken met voorwaarden. De kunst is 

dan om deze voorwaarden zo te formuleren, dat ze passen bij het proces. Dus als ruimte no-

dig ontwikkelingsgericht en stimulerend; als het om concrete invulling en implementatie gaat 

kaderscheppend. Voorwaarden stellen in de zin van „vooraf moet duidelijk zijn …. voordat 

we hieraan kunnen beginnen‟ hebben weinig zin (en zijn zelfs nodeloos remmend) als nog 

met experimenteren bezien moet worden wat een passende manier is.  

 

Voorbeeld. 

Uit een document van de OR van de provincie Drenthe (november 2010): 

De directie heeft een  projectplan Slim, Slank en Soepel (S3) gemaakt, als uitwerking van de 

visie op de organisatie voor de komende jaren. Het projectplan bestaat uit 5 deelprojecten: 

formatie, mobiliteit, flexibele schil, competentieontwikkeling / PNS (Provincie Nieuwe Stijl) en 

organisatieontwikkeling. Opvallend is dat de directie hiermee in aanleg een proces van ver-

betering ingaat, waar zij ook vernieuwing wenst. 
De OR heeft gereageerd met een eigen standpunt, aantekenend dat „het geen visie (is) op 

het eindpunt maar (…) aan(geeft) waar wij op gaan letten bij overleg, advies en instemming 

over de veranderingen binnen de organisatie‟. De OR heeft vijf ijkpunten: geen gedwongen 

ontslagen; zorgvuldigheid;  goede begeleiding van medewerkers; „omgaan met verande-

ren‟ als basis; elkaar vroeg en goed informeren. 

De OR heeft zich georganiseerd langs de vijf deelprojecten, met steeds twee OR-leden 

daarop. Daarmee is het proces goed te volgen en te beïnvloeden. Wel zijn de ijkpunten be-

heersmatig van aard en veel op het formele overleg met de directie gericht en staan ook 

formele procedures tamelijk centraal. Een mooi inzicht is de bezuinigingstrap: stap 5 naar 6 

kan pas gezet worden als de andere vijf gezet zijn.  

De OR van Drenthe heeft daarmee de verbeterslag goed georganiseerd. De vernieuwing 

van de provincie (PNS) vraagt nog een ander proces, dat hierop goed zou kunnen aanslui-

ten, maar wel aparte organisatie vraagt, een andere houding en andere competenties. 

 

                                                      
22 A Kahane, Power & Love. Een strategie voor blijvende verandering, Academic Service, 2010.  
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Figuur 1: Bezuinigingstrap. Bron: OR provincie Drenthe. 

 

Dit lopen met de twee benen vraagt procesmatig overzicht. Dat overzicht moet met name 

bij ProvOR zitten, als platform, en bij de dagelijks besturen van de ondernemingsraden. Het 

vraagt het opbouwen van een goede netwerkpositie, afstemmingsrelaties tussen ProvOR en 

DB‟s en de aansturing van OR-en door hun DB‟s. Het vraagt tegelijk een persoonlijke verbin-

ding van de ProvOR-leden en de DB‟s met hun rol. 

 

Een belangrijke laatste opmerking is het opnieuw uitvinden van het begrip „achterban‟. Die 

bestaat niet meer. Het zijn collega‟s waarmee je samen de vernieuwing moet doen. Het be-

grip achterban suggereert een procedurele, puur vertegenwoordigende, bovenschikkende 

positie van de OR en dat is ongewenst. Natuurlijk blijven de medewerkers wel de legitimering 

van de OR, maar de relatie is moet zich ontwikkelen naar samenwerking in plaats van verte-

genwoordiging. 

 

Kernaspecten van het proces 

- jaarlijks of tweejaarlijks strategisch overleg inrichten met bestuurder, GS en relevante gas-

ten 

- strategisch visie formuleren, als OR maar liefst samen met de bestuurder. 

 

(Voorbeeld.) 

COR Amsterdam 

De COR van de gemeente Amsterdam wordt volop geconfronteerd met bezuinigingen 

(„heroverwegingen‟). Er zullen veel arbeidsplaatsen verdwijnen. De COR heeft daarom tijdens 

het initiatief genomen om zelf met een visie te komen op „flexibiliteit en mobiliteit‟. Dit zijn 

voor de COR de kernbegrippen voor de nieuwe ambtenaar. Flexibiliteit wordt gevraagd van 

de werknemer en mobiliteitsbevorderende maatregelen worden gevraagd van de werkge-

ver. De COR formuleert zijn visie vanuit de kans die de bezuinigingen bieden voor de mede-

werkers. Want wie lang vast zit op zijn „stoel‟ kan de crisistijd benutten om „eindelijk‟ te verkas-

sen. De COR wil met zijn visie in dialoog met de bestuurder om meer beweging te krijgen in 

de plannen rondom mobiliteit. Soms wil de COR verder gaan dan het concern. De COR is 

gericht op het creëren van veiligheid voor medewerkers, volledige zekerheid garanderen is 

niet meer van deze tijd. 

 

 

1.Middelen 

en taken: 

Niet wettelijke 

taken beper-

ken 
 

2.Middelen 

en 

taken: 

Efficiënter 

werken 
 

3.Middelen 

en  

taken: 

Wettelijke 

taken beper-

ken  

4.Externe 

inhuur 

beperken 

 

5.Tijdelijk 

personeel 

beperken 

 

6.Vast perso-

neel beper-

ken 
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- inrichten en aansturen projectgroepen van verandering en vernieuwing, die thema‟s 

voor de OR uitwerken en bijhouden; 

- inrichten en inhoud geven van DB-sturing van de OR door deelname workshop en (bege-

leide) intervisie met andere voorzitters / DB-leden; 

- idem van afstemming in ProvOR; 

- netwerkcontacten inrichten en onderhouden; 

- (informeel) kwartaaloverleg met bestuurder over „piketpaaltjes‟; 

- spoorboekje van lopende zaken en daar een aparte overlegvergadering (of een duide-

lijk deel, bijvoorbeeld na de pauze) voor gebruiken; 

- dialoog in de praktijk organiseren, door debatten met collega‟s, arenadiscussies, socrati-

sche dialogen, open space-sessies etc.; 

- gericht werken aan nieuwe OR-rollen en competenties van de leden. Inzet van OR-leden 

die de nieuwe rollen gemakkelijk(er) vervullen; supervisie van hen aan andere OR-leden; 

- regelmaat (bijvoorbeeld elke twee maanden) in intervisie; 

- buddysysteem; meester-gezel; coach-coachee binnen de OR. 


