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Inleiding 
“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. 

De jury bijeenkomst 
Op 28 februari jl. 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 medezeggenschap 
bevorderen. Met de 10 verschillende inzendingen hadden de juryleden hun handen vol.  
 
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: 

o Originaliteit 
o Betrokkenheid van de medewerkers 
o Bruikbaarheid door andere provincies 
o 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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De inzendingen en jurybeoordeling 
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. 
 

Alle inzenders op een rij………. 
 

Provincie 
 

Titel 

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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Woord vooraf van de jury 
 

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. 
 
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.  
 

 

 

 



Jury rapport MZ Prijs 2011-2012 A&O Provincies  

6 

De beoordeling per provincie…… 
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Winnaar Medezeggenschapsprijs  
Groningen: Samenwerkende Ondernemingsraden bij vorming                   
RUD’s 
 
Samenvatting van het project: 
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. 
 
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 samenwerking met andere overheden en de onderlinge versterking zijn 
essentiële en onderscheidende elementen in deze bijdrage. De samenwerking op deze 
manier is niet alleen vernieuwend maar ook daadwerkelijk in praktijk gebracht. Het 
belang voor en de betrokkenheid van de medewerkers is evident. 
 
Tip 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. 
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 Eervolle vermelding 
Gelderland: Langs de meetlat van de OR 
 
Samenvatting van het project 
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. 
 
Oordeel van de jury: 
De jury juicht een dergelijke verschuiving in de werkwijze 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. 
 
Tip 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.  
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Drenthe:  De Staten betrokken bij OR proces 
Samenvatting van het project: 
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 (in dit advies staat 
ook de bezuinigingstrap van de OR). Het ongevraagd advies is behandeld in de 
Statenvergadering en dit heeft geleid dat de staten hierin zijn meegegaan.  
Daarna heeft de OR in een medewerkerbijeenkomst van de directie een presentatie 
gegeven over de visie van de OR over de bezuinigingen. 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. De OR is als waarnemer 
betrokken bij dit project. Een half jaar later heeft de OR 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: inzetbaarheid mobiliteit, 
werving en selectie en herordening teams in het kader van de vervolgopdrachten 
organisatieontwikkeling. 
 
Oordeel van de jury: 
De manier waarop letterlijk de achterban in beweging wordt gebracht vindt de jury 
origineel. De betrokkenheid 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. 
 
Tip van de jury: 
Maak transparant hoe jullie te werk zijn gegaan bij het ongevraagd adviseren aan de 
staten. Welke overwegingen hebben daarbij een rol gespeeld. 
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Flevoland: Resultaatgericht werken 
Samenvatting van het project: 
Afdelingen binnen de provincie Flevoland dienen jaarlijks hun jaarplannen 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 Randvoorwaardelijke 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. 
 
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. 
 
Tip 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. 
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Friesland: Structureel contactpersonenoverleg 
Samenvatting van het project: 
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.  
 
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. 
 
Tip 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. 
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Limburg: 
Samenvatting van het project: 
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. 
Door een versterking van de rol van de OR in de aanloop naar de overlegvergadering 
kunnen op de inhoud betere afspraken met de WOR-bestuurder worden gemaakt, 
waarbij de OR er steeds meer op aan het letten is dat de afspraken tot concrete 
resultaten leiden; in het reorganisatietraject zijn de concrete resultaatafspraken 
vastgelegd in een overeenkomst met de bestuurder. De afspraken kennen enerzijds een 
inhoudelijk karakter en anderzijds een uitwerking van de zaken die voor evaluatie in 
aanmerking komen en de wijze waarop de evaluatie gaat plaatsvinden. 
 
Oordeel van de jury: 
Het opstellen van een toetsingskader voor te behandelen stukken maakt het werken 
binnen de ondernemingsraad 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. 
 
Tip 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.     
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Noord-Brabant:  
Samenvatting van het project: 
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. 
 
 
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. 
De jury vraagt zich af wie het initiatief tot deze vorm van organiseren heeft genomen en 
wat als een van de partijen het niet omarmd had  
 
Tip van de jury: 
Wellicht kan het concreter: hoe is dit proces te monitoren en hoe kan men bijsturen in 
het proces. 
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Overijssel: “Jouw OR staat voor” 
Samenvatting van het project: 
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.  
 
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. 
 
Tip van de jury: 
De jury is benieuwd naar de manier waarop het document dynamisch gehouden wordt. 
Dat kan wellicht geconcretiseerd worden.
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Utrecht: Inzet sociale media voor de OR 

Samenvatting van het project: 
De communicatie van de OR was lange tijd beperkt tot een onregelmatige nieuwsbrief 
en een enkele bijeenkomst. De nieuwsbrief voorzag misschien in een behoefte, maar 
lokte weinig reactie van de medewerker uit. De OR-bijeenkomsten werden wel goed 
bezocht, maar het kostte zeer veel voorbereidingstijd om die regelmatig te kunnen laten 
plaatsvinden.  
Nieuwe digitale systemen bieden de mogelijkheid om met weinig inzet de achterban te 
raadplegen. De organisatie heeft net een twitter- en een wikisysteem, bij ons 
respectievelijk Yammer en Pleio genaamd, geïmplementeerd. De OR van Utrecht zet nu 
deze systemen in om op deze nieuwe communicatiewijze de achterban uit te nodigen 
om te reageren en waar mogelijk mee te discussiëren over onderwerpen die zijn 
voorgelegd aan de OR, of waar de OR graag initiatief in wil nemen richting de 
bestuurder. Zo is er geen nieuwsbrief meer, maar worden de belangrijkste zaken gelijk 
na de OR- en OV-vergadering getwitterd via Yammer. Je ziet dat vooral de jonge 
medewerkers hier snel op reageren met opmerkingen of vragen. Het doel van het 
project is het inzetten van digitale communicatiesystemen voor meer interactief contact 
met de achterban. 
 
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. 
 
Tip 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. 
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Zeeland: Participatie in reorganisatietraject 

Samenvatting van het project: 
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 klankbord/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. 
 
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. 
 
Tip van de jury: 
De jury is benieuwd naar het verloop, wellicht helpt het een aantal evaluatiestappen 
concreet te benoemen. 
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Tot slot 
Zoals in het voorwoord al genoemd is, viel het de jury op dat binnen de verschillende 
ondernemingsraden 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 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 medezeggenschap 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.  
 
Kennis vermeerdert door te delen! 
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. 
 
  



Jury rapport MZ Prijs 2011-2012 A&O Provincies  

18 

Dankwoord 
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 medezeggenschapsprijs 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. 


