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Inleiding

Dromen over medezeggenschap bij de overheid, ja dat wil ik. Als trainers/advi-
seurs bij het CAOP, kennis en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in
het publieke domein, zijn wij als partner regelmatig in gesprek met overheidsin-
stanties hoe wij de medezeggenschap kunnen optimaliseren. In dit kader organi-
seren we verschillende bijeenkomsten zoals onze workshops brainstormtechnie-
ken, waar dit een geliefd onderwerp is. Ieder or-lid heeft wel fantasieën over de ide-
ale inrichting en vormgeving van medezeggenschap. Kenmerkend hiervoor is dat
er vaak wordt gedroomd over een informele relatie met de bestuurder, een toegan-
kelijke bestuurder, open communicatie en afspraken die worden nagekomen.

Daarnaast organiseert het CAOP (mede) de nodige workshops en bijeenkomsten
over bijvoorbeeld nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap. Tijdens
dit congres dat zomer 2011 voor de tweede keer in samenwerking met diverse op-
leidingsinstituten wordt georganiseerd, staan de thema’s vernieuwing en verande-
ring centraal.

Ook de Beroeps Vereniging voor Medezeggenschap Professionals (BVMP) be-
steedt de nodige aandacht aan het thema de toekomst van medezeggenschap,
zeker nu, in het licht van de afschaffing van het GBIO. Een van de conclusies is dat
afschaffing van de WOR niet noodzakelijk is om verandering te brengen in mede-
zeggenschap.

Er zijn diverse bewegingen op het gebied van medezeggenschap, waarbij organi-
saties op zoek zijn naar andere invalshoeken, naar meer betrokkenheid en naar
een efficiëntere inrichting van het overleg. Vaak blijkt dat de inrichting van mede-
zeggenschap een gevolg is van de structuur van de organisatie en niet zozeer is
ingericht naar de behoefte van de organisatie.

Maar voordat ik mijn dromen uit de doeken doe, zal ik eerst een korte schets geven
hoe de medezeggenschap bij de overheid nu functioneert, om van daaruit mijn ide-
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ale medezeggenschapswereld te schetsen en tot slot de mogelijke invalshoeken te
beschrijven om tot realisatie van die dromen te komen.

Wat is kenmerkend voor medezeggenschap bij de overheid?

Helaas kun je niet spreken over één overheid, De Overheid bestaat namelijk niet.
Het is een specifieke doelgroep, waarin wel gemeenschappelijke pijlers bestaan.
Als ik het in dit hoofdstuk over de overheid heb, dan bedoel ik de volgende secto-
ren: Rijk, provincies, gemeenten, de politie, de brandweer en de waterschappen.
De zorgsector (zoals de ziekenhuizen, de sociale werkplaatsen en overige zorg-
instellingen) heb ik hierbij niet meegenomen. In de zorg zijn weliswaar interes-
sante veranderingen zichtbaar maar in dit hoofdstuk baseer ik mij ondermeer op
een recent onderzoek ‘Medezeggenschap bij de Overheid’, gehouden door het AO
Fonds Rijk, het GBIO en het CAOP naar het functioneren van de medezeggen-
schap bij de overheid in 2010, waarbij de zorg niet is meegenomen.

Wat maakt de medezeggenschap bij de overheid uniek?

Allereerst heeft de medezeggenschap een kortere WOR-geschiedenis dan het be-
drijfsleven. In 2010 is er middels een symposium stilgestaan bij het 15 jarig be-
staan van de WOR bij overheid. Uit dit symposium blijkt dat deze wet breed wordt
toegepast, ondanks het feit dat hij slechts kort bij de overheid is ingevoerd, De ken-
nis over de WOR bij de medewerkers en bestuurders is ook behoorlijk. Er wordt
met regelmaat geschoold, er bestaat een aparte Bedrijfscommissie voor de Over-
heid en er zijn de laatste jaren ook overkoepelende samenwerkingsverbanden ont-
staan zoals het Platform Rijk Ondernemingsraden (PRO), het platform Provinciale
Ondernemingsraden (PROVOR) en de oprichting van een cor bij de politie.

Kenmerkend voor de medezeggenschap bij de overheid is het politiek primaat. Dit
artikel, 46d sub b uit de WOR, is specifiek gericht op ondernemingsraden bij de
overheid. Dat maakt dat medezeggenschap soms kan worden buiten- of uitgeslo-
ten, omdat er dan sprake is van het politiek primaat. De bestuurder kan dan niet in
overleg treden met zijn/haar or, omdat het mandaat over een bepaald onderwerp is
ingegeven op politiek niveau. Dit maakt dat, in tegenstelling tot het bedrijfsleven,
bepaalde onderwerpen niet geagendeerd kunnen worden voor advies of instem-
mingsrecht. Uit het onderzoek blijkt echter dat bestuurders en or-leden wel dege-
lijk vaak met elkaar in dialoog zijn over onderwerpen die wellicht onder de noemer
politiek primaat vallen. De overheid kent een redelijke overlegcultuur: er wordt
met regelmaat vergaderd met de bestuurder en het blijkt dat ondanks de belem-
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merende werking van het politiek primaat veel onderwerpen de revue passeren
waarbij ook de input wordt gevraagd van de medezeggenschap.

Wat mij verder opviel uit de resultaten van het onderzoek is dat bij de overheid
ruim 70% van de ondernemingsraden ondersteuning heeft van een ambtelijk se-
cretaris. Een ambtelijk secretaris heeft een zeer belangrijke functie voor medezeg-
genschap, mede omdat hij borg staat voor continuïteit en kwaliteit van de or. Een
ambtelijk secretaris bouwt dossierkennis op en blijft over het algemeen langer zit-
ten dan een gemiddeld or-lid, waardoor hij de spin in het web is van de medezeg-
genschap binnen de organisatie.

Verder laat het onderzoek zien, dat de meeste overheidsinstanties te maken heb-
ben met een getrapte structuur, waarbij een gelaagde medezeggenschap ontstaat:
van werkgroep, or, gor, cor, tor, dor, etcetera. In dit kader zijn er pilots gehouden en
is er onderzoek gedaan naar de medezeggenschapsdrukte bij de overheid. Dit on-
derwerp ligt wel gevoelig. Aan de ene kant wil men toe naar een kleinere en effi-
ciëntere overheid, waarbij mogelijk als gevolg hiervan minder or’s overblijven.
Maar aan de andere kant is wel de behoefte de medezeggenschap zo laag mogelijk
in te bedden in de organisatie. Ook dit is een helder uitgangspunt voor de inrich-
ting van medezeggenschap: het zo laag mogelijk inrichten van medezeggenschap
op de werkvloer. Je kunt je echter afvragen in hoeverre dit ook effectief is voor de
organisatie. Tegelijkertijd komen er ook vragen in hoeverre de veelal getrapte
medezeggenschapstructuur daadwerkelijk recht doet aan het democratisch kies-
stelsel. In hoeverre hebben medewerkers op de werkvloer nog inspraak op wie hen
vertegenwoordigt op het hoogste medezeggenschapsniveau?

De overheid is zoekende: hoe kom je af van de hoeveelheid overlegorganen, de hoe-
veelheid overleggen en afstemming? En vraagt zij zich daarnaast af hoe ze tot op-
timale participatie, betrokkenheid en engagement binnen de organisatie komt?

Blijft er nog wat om over te dromen? Jazeker….

Hoe ziet de ideale toekomst eruit? Wat is de utopie?

Allereerst zou ik de koppeling tussen de organisatie en medezeggenschapstructuur
willen loslaten. We zijn gauw geneigd om vanuit de structuur van de organisatie te
werken, dus als de structuur wijzigt, verandert ook de medezeggenschap. Voor
velen is het principe ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ gebruikelijk. Op zich
een helder uitgangspunt dat de inrichting wel helpt te structuren. Echter om tot
vernieuwing te komen is het loslaten van bestaande structuren nodig.
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De maatschappij en organisaties zijn aan het veranderen. We gaan meer werken
op projectbasis, meer ad hoc. Je ziet bewegingen zoals het nieuwe werken en vaste
organisatie onderdelen zijn geen heilige huisjes meer. Een onderdeel van het ene
ministerie kan zomaar na de verkiezingen vergeven zijn aan een ander ministerie.
Of taken van het Rijk worden in het kader van bezuinigen overgeheveld naar lagere
overheden. De vraag die rijst is dan ook: is de huidige vormgeving van de mede-
zeggenschap nog geschikt voor de toekomst? Kunnen we wellicht zonder de WOR?
Welk doel dient de medezeggenschap en kun je dit ook op een andere manier be-
reiken?

In mijn ideale wereld bestaat er in iedere organisatie inspraak, voelt een ieder zich
gehoord en zijn we allemaal professionals op ons vakgebied of werkterrein. De me-
dewerkers hebben verschillende taken en rollen en dus ook bevoegdheden, maar
ieders inbreng is waardevol.

Leidinggevende en medewerkers hebben elkaar nodig om de organisatie suc-
cesvol te laten zijn. Afhankelijk van het onderwerp betrekt de directie de betrokken
medewerkers bij de besluitvorming en draagt zorg voor diversiteit in invalshoeken
en opinies. Medezeggenschap is niet een statisch orgaan, maar fluctueert en wordt
naar behoefte ingericht. Het streven zou meer gericht moeten zijn op participatie
en betrokkenheid van medewerkers dan op wet- en regelgeving. Soms lijkt het
alsof in sommige organisaties procedures de overhand krijgen en voortdurend met
wet- en regelgeving dient te worden geschermd. Dit is vaak het geval bij organisa-
ties waarbij het onderling vertrouwen is geschaad, waarbij de medewerkers zich
onvoldoende gehoord voelen en er sprake is van een autoritair solistische stijl van
leidinggeven en waarbij eenzijdig wordt gecommuniceerd.

Een andere manier van organiseren, een andere manier van medezeggenschap
vraagt dus ook het nodige van medewerkers en leidinggevenden. Dit betekent als
medewerker je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werkterrein maar ook
daaroverheen de verbinding weten te maken met anderen. Voor leidinggevenden
geldt dat zij ook niet ontkomen aan een andere manier van leidinggeven, waarbij
zij daadwerkelijk openstaan voor opvattingen vanuit de organisatie maar ook met
de blik naar buiten en een visie hebben op de toekomst van de organisatie.

Bestaat er over 20 jaar nog medezeggenschap?

De vraag is: hebben we in deze vorm nog or’s nodig in organisaties, of is inmiddels
ieder voldoende mondig geworden? Is de samenleving zo individualistisch gewor-
den dat dit niet meer nodig is? Draagt iedere medewerker individueel zijn steentje
bij en is het collectief niet meer nodig? Of is het nodig om de krachten te bundelen
om tegenwicht te bieden aan solistische autoriteiten?
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In de ideale wereld zijn solistische leiders verbannen door nieuwe leiders die dur-
ven te staan voor hun visie en missie, maar hun medewerkers hebben betrokken
bij de ontwikkeling hiervan. Deze managers staan voortdurend in contact met hun
organisatie en medewerkers. Zij weten wat er leeft op de werkvloer en hebben geen
consultancybureaus nodig om de knelpunten in de organisatie in kaart te brengen.

− Idealiter heb je dan geen WOR nodig, idealiter verloopt de communicatie dan
organisch en niet ingebed volgens allerlei vaste stramienen.

− Idealiter zijn organisaties dan geen bureaucratische molochs, maar dyna-
misch, interactief en resultaatgericht.

− Idealiter bestaan er dan alleen maar nieuwe leiders, die in contact staan met
hun organisatie en medewerkers

− Idealiter bestaan er dan slechts medewerkers die verantwoording nemen voor
hun eigen handelen en hun aandeel in het succes van de organisatie.

− Idealiter heeft iedere medewerker een mate van autonomie en vrijheid in zijn
werkzaamheden.

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de cultuur binnen de overheid te maken heeft met
politieke conjunctuur maar ook een glazenhuiseffect heeft. Dat maakt dat de or-
ganisatie extra beducht is op zorgvuldigheid, transparantie en eenduidigheid wat
vaak op gespannen voet staat met minder bureaucratie en minder wet- en regelge-
ving. Wet- en regelgeving en procedures voorkomen vaak onzorgvuldigheden en
creëren een gevoel van veiligheid en eenduidigheid.

Hoe zou je deze utopie kunnen bereiken?
Ik laat me inspireren door Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap

(www.actiefburgerschap.nl) en haar inzichten over participatie en betrokkenheid,
waarbij zij onderscheid maakt tussen vijf uitgangspunten:
1. macht en invloed;
2. representativiteit;
3. deskundigheid;
4. belangen;
4. efficiency.

Deze uitgangspunten zijn goed te vertalen naar medezeggenschap: hoe kom je tot
optimale participatie in de organisatie, hoe betrek je medewerkers, hoe laat je als
directie zien dat iedere mening telt en maak je afgewogen keuzes?

Ad 1 Macht en invloed: medewerkers hebben weinig invloed op de organisatie
Een veel gehoorde klacht van bestuurder is dat het altijd dezelfde medewerkers zijn
die van zich laten horen of klagen. Het gros van de medewerkers heeft weinig be-
langstelling voor het reilen zeilen van de organisatie. De or kampt dan ook vaak
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met een mandaatprobleem: kan een afvaardiging van de organisatie keuzes maken
voor de hele organisatie of moet zij de achterban raadplegen?

Hierbij ontstaat een legitimeringprobleem: bestuurders willen snel draagvlak
voor de te nemen beleidsmaatregelen. De or wordt dan even snel ‘gehoord’. Van
belang is om je motieven te ontwarren en te communiceren: betreft het invloed of
draagvlak?

Tonkens stelt dan ook dat het van belang is dat het participatieproces dusdanig
wordt ingericht dat ook de mening van medewerkers gehoord wordt die niet zo
snel hun mening laten horen. Stel bijvoorbeeld een goede voorzitter aan die ook
anderen bevraagt, huur externe adviseurs in die het proces begeleiden, stel een ex-
terne auditcommissie in.

Medezeggenschap veronderstelt invloed nemen, maar ook invloed krijgen. Bij een
top-downgerichte besluitvorming wordt veelal alle verantwoordelijkheid van de
medewerkers weggenomen. Het betuttelen zorgt voor passiviteit. Voor mensen die
lange tijd werkzaam zijn in een zeer autoritaire omgeving met weinig ruimte voor
eigen initiatief, is het een ramp als ze plots zelf iets moeten beslissen. Het wordt als
zeer bedreigend ervaren. De medezeggenschap is de kop ingedrukt; laat staan dat
de medewerkers or-lid willen worden.

Ad 2: Hoe representatief is het or-lid?
Veel mensen durven hun mening niet naar voren te brengen. Tonkens stelt dan
ook dat je mensen zelf moet gaan opzoeken. Jongeren, ouderen, over onderwerpen
die hen specifiek aangaan. Tonkens verwijst naar Hannah Pitkin. Die zegt:

Representatie kent 3 aspecten
a) Functioneel: via loting kies je bijvoorbeeld mensen uit die over een bepaald on-

derwerp hun mening kunnen laten horen; je kunt hen vervolgens laten stem-
men op stellingen. Als je hen laat weten dat het heel bijzonder is dat het lot net
op hen gevallen is om mee te praten, al is het over het meest saaie onderwerp
(bijvoorbeeld verandering van het kiesstelsel), dan komen ze wel.

b) Descriptief: Zorg voor diversiteit naar leeftijd, geslacht, etc.
c) Symbolische representativiteit: ook qua standpunten en gevoelens moet er een

juiste vertegenwoordiging zijn.
Een or kan best de gevoelens en standpunten van de gemeenschap verwoorden,

maar dat moet je wel checken bij de organisatie. Hoe groot is het draagvlak van de
or? Wie vertegenwoordigt hij? Kijkt hij ook naar belangen van de hele organisatie?
Je zou eventueel een klankbordgroep kunnen opzetten om de meningen van de
overige medewerkers te peilen.

Ad 3: Deskundigheid
Medewerkers willen het volgens de directie altijd alleen maar over de details heb-
ben: de kleur van het toiletpapier, het parkeerbeleid, de gratificaties; maar ze heb-
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ben weinig belangstelling voor de grote lijnen en het langetermijnperspectief van
de organisatie.

Toch hebben medewerkers heel veel ervaringsdeskundigheid over hun eigen
afdeling en organisatie. Die ervaringsdeskundigheid moet je als directie en als or-
ganisatie waarderen, naar boven halen, maar daarbij moet je wel gericht te werk
gaan. Tonkens adviseert dan ook steeds weer diverse mensen te peilen, door te vra-
gen, ze niet als stoplap te gebruiken.

Ad 4: Belangen
Belangen hebben we allemaal, het is een illusie dat we belangeloos handelen. Ie-
dereen heeft zo zijn eigen belangen, en die conflicteren. NIMBY/Nimea (niet in
mijn voor- en achtertuin)-effecten treden op. Benoem en erken die diverse belan-
gen. Dé medewerker bestaat niet; dat zijn allemaal verschillende mensen met ver-
schillende belangen die strijdig (kunnen) zijn.

Kortom accepteer dat een ieder die een bijdrage levert ook zijn eigen belangen
hierin behartigt en nastreeft. Dus de kunst is om deze belangen open en transpa-
rant op tafel te krijgen en van daaruit op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke
belangen.

Ad 5: Efficiëntie
Een goed participatieproces kost tijd en werkt traag. Toch levert het uiteindelijk be-
tere resultaten op. De winst zit in het proces. Het leidt tot aantoonbaar beter beleid.
Ook bij de implementatie van beleid zou je medewerkers moeten betrekken, zowel
bij het vooraf toetsen van plannen, maar ook tijdens en na het proces.

Mogelijk kunnen deze vijf principes bijdragen aan een betere participatie, en-
gagement en betrokkenheid, waarbij de vorm (or, klankbord groep, regiegroep,
projectgroepen) er eigenlijk minder toe doet. Kijk wat past binnen je organisatie en
de koers die je met elkaar wilt volgen. Hierbij geeft Tonkens nog vijf tips voor be-
stuurders:
− benader mensen persoonlijk;
− luister;
− toon je waardering;
− koester de inbreng;
− bied perspectief.

Conclusies dromen en idealen

Eigenlijk ben ik wars van regels en structuren en zoek ik als werknemer naar vrij-
heid en autonomie, hou ik van resultaatgericht werken, waarbij doel en focus van
belang zijn, waarin onderling vertrouwen erg belangrijk is, maar diverse menin-
gen elkaar scherpen. Maar ik wil ook dat de vaart erin blijft en deadlines worden
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gehaald. Ik droom dan ook van een organisatie waarin participatie tot de kern-
waarden behoort, met betrokken en geïnspireerde medewerkers, van effectieve or-
ganisaties waarin ruimte is voor autonomie.

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat dit op gespannen voet staat met de grote admini-
stratieve fabrieken waarmee de overheid is ingericht, waarbij de hoogste baas on-
mogelijk met 2000 tot 6000 man persoonlijk contact kan onderhouden. Hoe krijg
je gerichte feedback van je medewerkers, hoe bewaak je het collectieve resultaat en
borg je de autonomie?

Uiteindelijke kernwoorden voor mij zijn participatie, betrokkenheid en engage-
ment. Hierbij bieden de inzichten van actief burgerschap mogelijk uitkomst.

Wat de toekomst ons brengt, dat blijft dromen…
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