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Het onderzoek: 16 gemeenten; wat is de 

kwaliteit van de medezeggenschap? 

• Onderzoek is uitgevoerd bij 16 gemeenten, variërend 
van groot tot klein  

• Onderzoek naar de kwaliteit van de medezeggenschap 
en de impact van de crisis en de bezuinigingen daarop  

• Zowel de OR als de bestuurder apart geïnterviewd 

• De uitkomsten zijn in een rapport verwerkt 
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Veronderstelling:  

• Veronderstelling: medezeggenschap binnen gemeenten heeft 

meer moeite om bij grote reorganisaties en andere ingrijpende 

veranderingen, de noodzakelijke dialoog te blijven voeren en 

invloed uit te oefenen op bestuurders. 

• Opgelegde besluitvormig (bezuinigingen, overheveling taken) 

vanuit de centrale overheid heeft als consequentie dat 

bestuurders in de gemeenten deze taken en veranderingen hoe 

dan ook moeten uitvoeren.  

• Welke invloed kan een ondernemingsraad daar dan nog op 

uitoefenen? Zou in het publieke domein de samenwerking lijden 

onder de druk van de veranderende omgeving?  
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Hoofdconclusie: het gaat best goed dankzij 

dialoog en innovatieve participatie 

• In bijna alle gevallen is de samenwerking met de bestuurder 

voldoende tot uitstekend te noemen is,  

• Men werkt steeds informeler samen 

 

De opvatting dat je veel kunt bereiken met informeel overleg in 

plaat van alleen formele vergaderingen, lijkt in het 

gemeentedomein gemeengoed 

 

• Opvallend: ondernemingsraden zijn bezig met interessante en 

innovatieve vormen om de medezeggenschap in te richten. 

Veel meer dan in de zakelijke markt is de OR op zoek naar 

andere vormen van medezeggenschap om zodoende de 

representativiteit en binding met de achterban te vergroten.  
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Dan nog over de interesse in de OR , het 

functioneren en de resultaten die men boekt 

• De communicatie en binding met de achterban moet in de ogen van zowel 

bestuurders als ondernemingsraden zelf, sterk verbeteren 

• OR kampt in een aantal gevallen met vacante posities 

• Achterban weet de OR pas te vinden en heeft interesse voor de OR als er 

reorganisaties zijn die impact op de onderhavige medewerkers hebben. 

44% van OR voorzitters vindt OR imago bij achterban matig, 60% vindt 

bestuurders vindt verstandhouding OR-achterban gering tot matig) 

• OR boekt wisselende resultaten, maar bedrijfskundige blik en invloed 

neemt toe, evenals innovatieve participatie vormen (meer 

medezeggenschap i.p.v. OR) 27% van de bestuurders vindt dat OR 

competenties mist voor kwalitatieve beoordeling plannen 

• Inhoudelijke kennis OR leden moet wel verbeteren en OR is te reactief 

(reageren i.p.v. anticiperen) Vaak worden de inhoudelijke discussies 

gevoerd met twee tot drie leden uit de OR (vaak het dagelijks bestuur) 

omdat die als enige van de OR voldoende kennis van zaken hebben.  
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Medezeggenschap en bestuurder zijn goed bezig 

• Ondanks deze verbeterpunten is het algemene beeld dat 

ondernemingsraden en bestuurders in de meeste gemeenten goed 

bezig zijn.  

• Met name de innovatie van participatie van medewerkers is 

verrassend te noemen.  

• Bestuurders en ondernemingsraden kunnen steeds beter met 

elkaar overweg en weten dat men elkaar nodig heeft.  

• Wederzijds respect en vertrouwen zijn ook hier de sleutelwoorden 

als basis voor een goede dialoog.  
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Bestuurders zijn positiever over imago 

OR dan achterban 
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OR en de bedrijfskundig blik naar plannen 
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Samenwerking bestuurder en achterban 
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Dialoog: medezeggenschap en bestuurders bereiken meer  

met de Medezeggenschapsdialoog en start voor adviesaanvraag. 

dialoog 

Medezeggenschap/OR 

-Input, reacties,  

alternatieven 

Bestuurder: 

-informatie, 

conceptplannen 

adviesaanvraag 

advies 

besluit 

implementatie 

M
e

e
t
l
a
t
 
 
 
 
a

f
s
p

r
a

k
e

n
 
 
 
 
 
 
 
a

f
s
p

r
a

k
e

n
m

o
n

i
t
o

r
 
 



23-4-2015 

6 

11 

Deelnemende gemeentes 

onderzoek WagenaarHoes 2015 

Specialist medezeggenschap 

Luuk Verburgh een gespecialiseerde adviseur en in te zetten op 

medezeggenschapsvraagstukken, arbeidsverhoudingen: 

• Luuk Verburgh, adviseur, projectleider en 

medezeggenschapspecialist/arbeidsverhoudingen voor het begeleiden 

medezeggenschap, zowel inhoudelijke toetsing als procesbegeleiding 

tijdens reorganisaties. Luuk heeft ruime ervaring bij de ondersteuning van 

OR-en tijdens grote reorganisaties (o.a. ING, Nationale Nederlanden, 

ABNAMRO, Philips, NIBC, PostNL, RTV-NH, AT5, Vesteda)  

Vanaf 1 april as. werkzaam bij Ruysdael te Maarn.  www.ruysdael.nl 

lve@ruysdael.nl 

Tel 06-55364812 

@luukverburgh 
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