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1. Voorwoord:

De gemeente Houten maakt de laatste jaren veel mee. De eerste groeitaak zit er op en
daarmee komen we in een beheersituatie. Echter de volgende groeitaak is al weer volop aan
de gang, zodat we ook nog steeds in een groeisituatie zitten. Die combinatie geeft spanning
in de organisatie, en die spanning zal de komende jaren nog blijven.
Ook zijn we bezig geweest te denken over hoe onze organisatie meer vraaggericht zou
kunnen gaan werken: hoe kunnen we de gemeente kantelen naar klanten? Inmiddels is
echter gebleken dat de bedrijfsprocessen niet op orde waren en nog steeds veel aandacht en
energie vergen, waardoor we weer met beide benen op de grond kwamen te staan. 
Wel is Openbare Werken opnieuw ingericht, maar de rest van de organisatie ontwikkelt zich
in veel trager tempo. Bovendien zijn we sinds vorig jaar geconfronteerd met financiele nood.

Voor de ondernemingsraad blijft het belangrijk dat we de organisatie zo maken dat het voor
medewerkers een optimale werkomgeving is en dat ze bovendien zoveel mogelijk
vraaggestuurd ingericht is. 

De gemeente staat in 2003 voor de volgende vragen, in volgorde van beantwoording:

- Wat willen we? De ontwikkeling van een strategische visie
- Wat kunnen we? De heroriëntatie en bezuiniging
- Wat doen we? De kerntakendiscussie
- Hoe doen we het? De organisatieontwikkeling.

De eerste drie vragen dienen voor de zomer van 2003 beantwoord te zijn.
Organisatieontwikkeling krijgt vanaf de tweede helft van 2003 volop de ruimte.

De OR is bij alle zaken dicht betrokken. Hij legt echter de nadruk op de heroriëntatie en
bezuiniging (HEROB) en de organisatieontwikkeling (OO). 
Bovendien wil de OR zijn activiteiten op een zichtbare manier doen. Te constateren valt dat
de OR de laatste jaren misschien te weinig een eigen gezicht had of te weinig naar buiten
getreden is. Dat moet veranderen.

Dit werkplan is gemaakt om onze activiteiten in het kort aan te geven.
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2. OR in het kort: taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de OR liggen vast in de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR). 
In het kort is zijn algemene taak: het toetsen en beïnvloeden van het bedrijfsbeleid en de
bedrijfsorganisatie, waarbij zowel de belangen van de werknemers als het organisatiebelang
als uitgangspunt dienen.

bevoegdheden zijn:
• Informatierecht (over alles)
• Initiatiefrecht (over alles)
• Adviesrecht (over economische en organisatorische zaken)
• Instemmingsrecht (over sociale zaken)

Stand van zaken

2003 wordt naar verwachting een belangrijk jaar voor de gemeente. Er zullen een aantal
knopen doorgehakt moeten worden. Dat dient in samenspraak te gebeuren tussen raad,
college en ambtelijke organisatie, ieder vanuit hun eigen domeinen en
verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zullen we met de organisatie vooruit moeten en de
voorliggende opgaven van groei enerzijds en beheer anderzijds adequaat moeten
behandelen.

De OR heeft in het algemeen als uitgangspunt dat:
- het management eindverantwoordelijk is voor de inhoud, structuur én cultuur van de

organisatie
- de OR een aanvullende, toetsende en adviserende rol heeft

Iedere medewerker zou zoveel mogelijk voor zijn of haar eigen belangen moeten opkomen.
Voor de mensen die dat gewend zijn en dit kunnen, hoeft de OR niet zo veel extra te doen.
Dat wil zeggen: niet méér dan wat is neergelegd in de WOR. Voor deze groep mensen zullen
de veranderingen in de organisatie immers vooral een uitdaging vormen. 
Voor medewerkers die, om verschillende redenen, níet zo gemakkelijk bij hun leidinggevende
binnen kunnen/willen stappen om zaken te bespreken, of die het gevoel hebben dat ze
onvoldoende individuele invloed uit kunnen oefenen binnen de organisatie, zet de OR zich
extra in.

Waar staat de OR voor? 

De ondernemingsraad van de gemeente Houten vertegenwoordigt de medewerkers, op een
zodanige manier dat deze medewerkers zélf een optimale inbreng kunnen hebben in het
welslagen van de totale organisatie, dat de werkomgeving zoveel mogelijk optimaal is en dat
ieder individu tot zijn recht kan komen.
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De autonomie van de werknemer

De OR heeft, met een schuin oog naar de ontwikkelingen van en in de organisatie, zijn
werkplan voor 2003 de naam Ontwikkeling van de organisatie in tijden van heroriëntatie en
bezuinigingen meegegeven. 

Werknemers oefenen een bij hun capaciteiten passende functie uit en zijn blijvend in staat
diezelfde of een andere vergelijkbare functie uit te oefenen. Het gaat dus om een mix van
brede inzetbaarheid, werkzekerheid (wat overigens niet betekent dat deze garantie altijd kan
bestaan binnen de huidige organisatie) en loopbaanontwikkeling (dus bínnen maar ook
buíten de huidige organisatie).

Als belangrijkste voorwaarden voor deze zogenaamde ‘employability’ gelden: een
toekomstvisie van de organisatie, medezeggenschap van de werknemers, ondersteuning bij
het leren denken over inzetbaarheid en het bieden van concrete mogelijkheden en
stimulansen op dit gebied. Daarnaast het bieden van goede werkomstandigheden en
voorzieningen. De OR ziet het als zijn taak om, door middel van zijn bevoegdheden
omschreven in de WOR, zodanig invloed te hebben dat aan deze belangrijke voorwaarden
wordt voldaan.

Zo gaan we het doen 

De OR gaat het volgende doen:
Er worden aandachtsgebieden benoemd, die direct aansluiten bij waar de organisatie mee
bezig is. Per aandachtsgebied zijn tenminste twee OR-leden verantwoordelijk. Zij maken een
werkplan voor dat aandachtsgebied, waarin concrete doelstellingen en middelen benoemd
worden. Deze werkplannen bevinden zich hieronder.
Het dagelijks bestuur van de OR is verantwoordelijk voor het geheel en stuurt nadrukkelijk op
de benoemde doelstellingen per aandachtsgebied.

In de besluitvorming binnen de gemeente speelt de OR een beïnvloedende rol waar het
groepen medewerkers (of afdelingen) betreft. Zijn rol (én strategie) is aldus aanvullend op
het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van werknemers.

De aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden:
A.  organisatieontwikkeling
B.  heroriëntatie en bezuiniging
C.  openbare werken
D.  communicatie met de achterban
E.  communicatie met gemeentesecretaris, college en raad.
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3. Het werkplan

De in het vorige hoofdstuk aangeduide onderdelen A tot en met E zijn verdeeld over de rapporteurs van de
ondernemingsraad. Van ieder aandachtsgebied is de doelstelling, activiteit en tijdsinvestering opgenomen.

A. Organisatieontwikkeling

Giena Bosch
Arie Oskam

Doelstelling
a. Wat speelt er (nog) in 2003.
- beleidsplanning
- leiderschapsontwikkeling
- quick-scan
- medewerkers voorop en een heldere communicatie

b. Wat daarna?
- uitwerken van de drie items

c. Wat zijn de doelstellingen voor 2003?
- opdrachten aan werkgroepen
- OO op de agenda houden

d. Wat zijn doelen op langere termijn?
OO op de agenda houden goede organisatie op de rails zetten en houden met aandacht voor
personeelszorg.

Activiteiten
a. wat doe je nog dit jaar om je doel te bereiken

- kort er op zitten en bij de les blijven
b. globaal wat doe je volgend jaar

- OO op de rails houden met aandacht voor goede communicatie

Tijdsinvestering
2003 - beperkt tot gemiddeld

B. Heroverwegingen/bezuinigingen (Herob)

Johan Marks
Yvonne Passchier

De doelstelling van de commissie Herob is het realiseren van een bezuiniging van € 6.100.000,00.
Het opstellen van doelen waarop bezuinigd gaat worden, is gebeurd in het najaar van 2002.
De uitvoering vindt vervolgens plaats in 2003, 2004 en 2005, de doelstelling moet in 2006 gerealiseerd zijn.

Het doel van de OR voor dit (na-)jaar is er voor te zorgen dat de bezuinigingen en beperkingen zo min
mogelijk bij het personeel komen te liggen en meer bij de burgers.
Dus zeker geen loonoffers of iets dergelijks, maar er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld het onderhoud aan het
gebouw wel gewoon doorgaat zodat de ambtenaren niet in een uitgewoond kantoor komen te zitten.
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Op langere termijn streeft de OR naar een gezonde financiële huishouding bij de gemeente met zo weinig
mogelijk negatieve ervaringen voor het personeel.
Verder zal de OR scherp in het oog houden dat er geen prestige projecten door de gemeente Houten
binnengehaald worden, waarbij de kosten de baten enorm overtreffen.
Hierbij kan men denken aan het Hotel van de Toekomst, een landingsbaan voor UFO’s, theater, disco met
regionale functie, teveel groen, enz.

Doelstelling
Dit jaar gaan de rapporteurs concreet de volgende stappen nemen:
- uitzoeken wie er in de projectgroep HEROB zitten
- wie de projectleider is
- afspraak maken met de projectgroep
- stukken lezen
- terugkoppelen met de OR
- insteek OR bepalen

Activiteiten
Vanaf 2003 tot 2006 gaan we de vinger aan de pols houden en het proces kritisch volgen.
Indien nodig zal er actie ondernomen worden richting projectgroep HEROB, het college, de raad, de
bestuurder, het personeel of allen.

Tijdsinvestering
- 2003 hoog / gemiddeld
- 2004 gemiddeld
- 2005 gemiddeld

C. Openbare Werken

Piet van Hienen
Jos Vernooy

Onderwerpen:
1. plaatsing medewerkers
2. functiewaardering 
4. implementatie (uitvoering) zorg voor uitvallers

Doelstelling
1. zorgen voor plaatsing op goede manier
2. tijdige beoordeling- en functioneringsgesprekken
3. begeleiding en opleiding
4. nakomen toezeggingen

Activiteiten 
1. advies uitbrengen en toezien dat dit wordt opgevolgd
2. functie-eisen boven water krijgen
3. kort erop zitten
4. hoofd buitendienst uitnodigen



OR werkplan 2003
maart ‘03

8

Tijdsinvestering

2003: hoog.

D. Communicatie met de achterban

Johan Marks
Hans Dekker

Doelstelling
De medewerkers betrekken bij de voor de organisatie van belang zijnde aandachtgebieden als hierboven
genoemd.

 Activiteiten
- uitbrengen van Ordonnans z.s.m. na iedere overlegvergadering
- internetsite
- verslaglegging Overlegvergaderingen
- enquête bedrijfshulpverlening

Tijdsinvestering
gemiddeld.

E. Communicatie met secretaris, college en raad

Rolf Wijbrans
Arie Hakkert

Doelstelling
Het belang van de medewerker (goede werksfeer en goede werkplek) op de politieke agenda krijgen.

Activiteiten
1. Wijzen op Ordonnans
2. Functieboek up to date houden
3. Pilot beoordelingsgesprekken
4. Inhoud decemberronde (geobjectiveerde beoordelingen)
5. Arbobeleid
6. TOW in relatie tot onderhoudsronde fuwa afdelingshoofden en coördinatoren

Onderwerpen in 2003:
1. Twee- of drierangenstelsel (meer perspectief voor de medewerkers en voor hun pensioen)
2. Plaats van P&O in de organisatie (centrale regie en faciliterend)

Hoe?
1. Overleg met OR (rapporteurs bereiden voor)
2. Informeel overleg met portefeuillehouder
3. Ordonnans

Tijdsinvestering
gemiddeld.
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